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SAMMANFATTAT Vid Göteborgs 
universitet startade för drygt 30 år sedan 
ett samarbete mellan de odontologiska
och psykologiska institutionerna samt 
folktandvården för att förbättra om-
händertagandet av vuxna patienter med 
grav tandvårdsrädsla. Samarbetet har 
breddats och fördjupats och omfattar
nu även barn och ungdomar. 

Tandvårdsrädsla (dental fear, df) kan betraktas 
som en fobisk reaktion som gör att man undviker 
vård in i det längsta. Tandvårdsrädda som und-
viker ordinarie tandvård uppvisar behandlings-
oförmåga, stora tandvårdsbehov men dessutom 
ofta psykosociala och emotionella problem (ex-
empelvis sviktande självbild), minskade sociala 
kontakter samt psykiatrisk ohälsa (medicinering, 
missbruk, ökad arbetsoförmåga och sjukskriv-
ningar) [1–3]. Hos vuxna har denna utveckling 
beskrivits som en biopsykosocial ond spiral [1]. 

Utvecklingen bland barn och ungdomar med 
stark tandvårdsrädsla är mindre känd trots att 
85 procent av vuxna tandvårdsfobiker uppger att 
rädslan  grundlagts i barndomen [1]. I Sverige re-
mitteras varje år cirka 1 procent av alla barn till 
specialistkliniker för barn- och ungdomstand-
vård. Den vanligaste orsaken är psykologiska 
behandlingsproblem (Dental Behavioral Mana-
gement Problems, dbmp) samt stora tandvårds-
behov och oregelbunden tandvård [4, 5].

En norsk avhandling [6] visar att bland indivi-
der som vid 18–25 års ålder helt undviker tand-
vården eller bara oregelbundet besöker tandläka-
re dominerar de som redan som barn visat uttalad 
df/dbmp. Epidemiologiska data från landstingen 
i Sverige visar under en följd av år att problemen 
inte minskar. Den här patientgruppen represen-

terar en stor del av all registrerad karies och för-
brukar stora delar av barntandvårdens resurser.

I tidigare studier har vi visat att flertalet pa-
tienter kan identifiera de faktorer som de anser 
orsakat deras tandvårdsrädsla och psykologiska 
behandlingsproblem. Tyvärr bygger kunskapen 
om etiologi på retrospektiva data (ofta >20 år). 
Vi vet från modern minnesforskning att män-
niskor inte än »hämtar in« minnena i opåverkad 
form utan att vi i stället återskapar tidiga minnen 
baserat på senare erfarenheter.

Det finns alltså en stor risk för att senare nega-
tiva tandvårdserfarenheter avgör hur vi beskriver 
tidiga erfarenheter. Dessutom har det skett stora 
förändringar i familjebildning, barnuppfost-
ran och samhället i stort samt även i bemötandet 
inom tandvården de senaste 25 åren. Etiologiska 
modeller byggda på vuxnas retrospektiva data 
om tidiga tandvårdserfarenheter kan därför ifrå-
gasättas på flera grunder. 

Förekomsten av tandskador bland barn och 
ungdomar har ökat över hela världen de senaste 
20 åren och betraktas i dag som ett hälsoproblem. 
En del barn och ungdomar skadar sig dessutom 
inte bara en gång utan flera. Följden blir omfat-
tande behandlingsbehov med stora kostnader 
för familjen och samhället. Problemen fortsätter 
ofta upp i vuxen ålder. Såväl dentala, psykolo-
giska samt psykosociala faktorer har identifierats 
som riskfaktorer för tandtrauman men vi saknar 
i stort sett kunskap om hur sambandet mellan 
trauma och df/dbmp ser ut.

»Laboratoriemiljö«
Barnhälsovården når de flesta späd- och försko-
lebarn men ansvaret för att följa barnens utveck-
ling upphör vid skolstarten. Folktandvården når 
95 procent av populationen i intervallet 3–19 år 
och en longitudinell studie av tandvårdsrelate-
rad psykisk ohälsa har därför stora möjligheter 
att visa hur olika känslomässiga och beteende-
mässiga problem utvecklas i barndomen och ton-
åren. Jämfört med andra naturliga situationer 
där barn kan studeras (exempelvis hemmet eller 
skolan) kan tandvården i det närmaste liknas vid 
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en laboratoriesituation tack vare sin struktur och 
förhållandevis homogena utformning. Här kan vi 
studera hur barn hanterar tandvårdssituationen 
och hur deras sätt att bemästra den utmaning 
som vissa av momenten innebär förändras över 
tid. Det ger oss en unik möjlighet att studera 
olika individ- och omgivningsfaktorers bety-
delse för utvecklingen av barns och ungdomars 
förmåga att hantera stressande omständigheter 
ur ett transaktionellt* perspektiv (se margina-
len). Kunskapen kan användas för att förstå hur 
beteendemässiga och känslomässiga problem ut-
vecklas även i andra sammanhang.

Tvillingstudier ger svar
Tvillingstudier har visat att förekomsten av spe-
cifika rädslor och fobier har genetiska beting-
elser samt att betydelsen av miljöfaktorer res-
pektive ärftlighet varierar mellan olika rädslor. 
I samarbete med Karolinska institutet i Stockholm 
har vi utifrån ett stort svenskt tvillingmaterial 
(>2   000 8–9 åringar) kunnat visa att man kan 
identifiera en genetisk komponent i tandvårds-
rädsla. I studien skiljer vi på förekomst av tand-
vårdsrädsla och intensiteten i rädslan. Resultaten 
antyder att tandvårdsrädsla har hög ärftlighet 
för flickor men inte för pojkar. Däremot samva-
rierar rädslans intensitet starkare mellan enäggs-
tvillingar än tvåäggstvillingar, oavsett kön [7].

Både tvillingstudier och molekylärbiologiska 
studier pekar mot att gener (speciellt katekola-
minrelaterade gener) har ett signifikant infly-
tande på adhd och att interaktionen mellan arv 
och miljö är viktig bland annat när det gäller all-

varliga beteendeproblem. Serotoninrelaterade 
gener har föreslagits spela en viktig roll när det 
gäller benägenhet att känna överdriven rädsla 
och ångest, till exempel fobisk rädsla för blod, 
sprutor och skador. Studier kring möjlig inver-
kan av dessa och andra kandidatgener gör att det 
är relevant att även inkludera genetiska analyser 
i en transaktionell modell av df/dbmp. 

Tandvården är till skillnad från barn- och ung-
domspsykiatrin en »normalinstitution« som ger 
forskaren en unik möjlighet att inkludera barn 
och ungdomar med olika typer av svårigheter; 
från mycket marginella besvär till grava psykiska 
störningar. En faktor som verkar ha betydelse för 
barns och ungdomars hälsa är kön. Forskning om 
psykopatologi hos barn har på senare år i stor ut-
sträckning handlat om barn med utagerande be-
teendestörningar (neuropsykiatriska handikapp 
och aggressivitet) där pojkar är klart överrepre-
senterade. Uttalad tandvårdsrädsla är däremot 
betydligt vanligare bland kvinnor än män [8] och 
det gäller även tonåringar [9]. Epidemiologiska 
data pekar också på att ångestsjukdomar gene-
rellt sett är vanligare och har en allvarligare lång-
siktig påverkan på hälsa och livskvalitet bland 
flickor än bland pojkar [10]. 

Longitudinella data
Vi vill med hjälp av longitudinella data från 
tandvårdssituationen fördjupa förståelsen för 
hur df/dbmp bland barn och ungdomar uppstår, 
vidmakthålls och utvecklas samt hur de förhåller 
sig till utvecklingen av psykisk ohälsa mer gene-
rellt. Utifrån tidigare resultat [4, 5] är vi särskilt 
intresserade av hur temperament (blyghet/inhi-
bition respektive uppmärksamhetsförmåga/im-
pulsivitet) och familjesituation (barnuppfostran, 
familjekonflikter) påverkar barnets förmåga till 
känslomässig reglering i tandvårdssituationen 
och hur dessa faktorer kan bidra till utvecklingen 
av känslomässiga och beteendemässiga problem 
mer generellt. Med hjälp av tvärsnittsstudier och 
longitudinella studier av fyra ålderskohorter vill 
vi kartlägga utveckling och interaktion av barns 
och ungdomar utveckling i ett antal olika termer 
(faktaruta 1). 

Vår forskningsgrupp har under 30 år produce-
rat ett stort antal publikationer inom odontolo-
gisk-psykologisk forskning. Huvudinriktningen 
har hittills legat på vuxna tandvårdsfobiker [11] 
men de senaste åren har vi i allt större utsträck-

* Transaktion 
Barnets utveck-
ling sker som ett 
ständigt utbyte, 
transaktion, mel-
lan barnet och den 
omgivande miljön. 
Resultatet av varje 
transaktion bildar 
bas för vad som 
sker i nästa stund. 
Barnets egenskaper 
blir både orsak 
till och effekt av 
omgivningens be-
mötande. Utveck-
lingen av psykisk 
(o)hälsa beror inte 
på någon enskild 
biologisk eller 
miljömässig faktor 
utan är resultat av 
samverkan över 
tid av individ- och 
miljöfaktorer.

ODONTOLOGISK BETEENDEVETENSKAP 
Med utgångspunkt i forskning kring tandvårdsrädsla hos 
vuxna inkluderar forskningsgruppens arbete följande 
forskningslinjer: psykologiska behandlingsproblem hos 
barn och vuxna, smärta, äldretandvård, epidemiologi, 
folkhälsa och hälsoekonomi. 13 odontologer och sam-
hällsvetare har disputerat och för närvarande är sex 
forskarstuderande verksamma inom enheten. 

I Göteborg studeras mekanismerna bakom tand-
vårdsrädsla. (Personerna på bilden har inget direkt 
samband med texten.)
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ning intresserat oss för barn och ungdomar med 
särskild betoning på det komplexa samspelet 
mellan barnet, familjen och tandvården. Upp-
fostran och familjens sociala situation samspelar 
med barnets individuella förutsättningar (till ex-
empel temperament) när barnet ska förberedas 
för att kunna hantera den känslomässiga utma-
ning som tandvårdssituationen utgör.

Tandvårdspersonalens förmåga att bemöta 
varje enskilt barn utifrån dess speciella förutsätt-
ningar kan bidra till att påverka om utmaningen 
blir en positiv eller negativ erfarenhet vilket i sin 
tur lägger grund för det fortsatta samspelet. Ana-
lyserna av samspelet och dess effekter bygger på 
utvecklingspsykopatologi och transaktionella 
modeller.  bita-projektet baseras främst på er-
farenheter från två genomförda doktorandpro-
jekt [4, 5]. I en studie av 4 000 barn i Göteborg 
konstaterades att dbmp förekom hos 11 procent 
av barnen och df hos 7 procent. Vi visade också 
att barnens negativa reaktioner i tandvårdssitua-
tionen främst bestämdes av temperament, möd-
rarnas tandvårdsrädsla och tidigare erfarenhet 
av smärtsamma tandbehandlingar [12]. 

I ett andra doktorandprojekt kunde vi göra 
en bättre karaktärisering av barn med df/dbmp 
genom att studera heterogenitet hos 90 remitte-
rade barn [13]. Vi identifierade fyra väl avgräns-
ade grupper bland remisspatienterna. Gruppen 
som helhet skiljde sig även från en referensgrupp 

genom att få av remisspatienterna var barn med 
»balanserat temperament« (7 respektive 35 %) [4, 
14]. Grupperna skiljde sig enligt termerna blyg-
het/inhibition, rädslor, beteendeproblem och 
verbal begåvning. Resultaten är lovande, särskilt 
sett till temperamentsrelaterad reaktivitet och 
förmågan att reglera känslor.

Fortsatta studier
Preliminära fortsatta studier har visat att en rela-
tivt stor andel barn med df/dbmp även uppfyller 
kriterier för en eller flera barnpsykiatriska dia-
gnoser [15]. Resultaten understryker potentialen 
i tandvårdssituationen som »laboratorium« för 
studier av psykisk ohälsa ur ett utvecklingspsy-
kopatologiskt perspektiv.

Endast enstaka studier med longitudinellt per-
spektiv har presenterats och de har oftast base-
rats huvudsakligen på retrospektiva data [9]. Det 
krävs en prospektiv longitudinell design med 
transaktionella analyser för att kartlägga hur df/
dbmp uppstår och förändras över tid. En förut-
sättning för att en studie av utvecklingen av psy-
kisk hälsa och ohälsa bland barn och ungdomar 
ska ha ett bestående vetenskapligt värde är att 
den bygger på ett tillräckligt stort och represen-
tativt urval. På så sätt garanteras att både hälsa 
och ohälsa är representerat och att barn från 
alla sociala miljöer finns med i undersökningen. 
Dessutom måste bortfallet kunna hållas nere un-
der de år som studien pågår. Folktandvårdens 
täckning inom åldersspannet 3–19 år och dess 
goda anseende bland befolkningen gör att vi i 
Sverige har en unik möjlighet att genomföra en 
sådan studie.

Undersökningen baseras på ett representativt 
urval (2 600 barn och ungdomar i åldern 3–19 
år i Västra Götalandsregionen och Örebro läns 
landsting) som undersöks i samband med ordi-
narie tandläkarbesök i folktandvården. De kli-
niker som ingår i projektet representerar olika 
sociala sammansättningar samt storstad, små-
stad och landsbygd. Materialet består av fyra ål-
derskohorter (3-, 7-, 11- och 15-åringar) med var-
dera 650 barn som följs i fem år.  Samtliga barn 
och familjer screenas för df/dbmp med metoder 
som tillämpats i vår tidigare forskning [4, 5]; 
strukturerade intervjuer och frågeformulär som 
tar upp df och generell rädsla hos både barn och 
föräldrar, symtom på psykisk ohälsa hos föräld-
rar, barnets temperament och beteendeproblem, 
barn-föräldrarelationen och eventuell uppfost-
ringsproblematik.

I flera studier har vi konstaterat de allvarliga 
konsekvenser df och att undvika vård har för 
individen på grund av de stora psykosociala kon-
sekvenser det medför [1, 2]. Den här patientgrup-
pen är ett kostsamt problem för tandvården och 
samhället i övrigt. Patientgruppen förbrukar stora 
resurser genom uteblivanden och behandlings-
svårigheter, akuttandvård och narkostandvård.
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FAKTA 1. TERMER FÖR ANALYS

Termer för kartläggningar av utveckling och 
interaktion av barns och ungdomars utveckling.

n  Individfaktorer – bland annat temperament 
och symtom på psykisk ohälsa. 
n  Familjesocial situation – socioekonomiska stress-
faktorer, familjekonflikter, barnuppfostran och barn-
föräldrarelation, föräldrars egen psykiska hälsa och 
tandvårdsrädsla. 
n  Barns och ungdomars tandvårdshistoria – oral sjuk-
domsutveckling som karies, mineraliseringsstörningar, 
erosioner, tandskador genom trauma samt även gene-
rella skador/olycksfall, behandlingsinsatser samt bar-
nets erfarenheter av dessa, behandlingsproblematik.

Figur 1. BITA-projektet täcker in åldersspannet från 3–19 år i en 
accelererad longitudinell design.

BITA – EN LONGITUDINELL UNDERSÖKNING 2008–2012

ålder
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Tidig upptäckt, prevention och behandling
Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att för-
bättra möjligheten till tidig upptäckt, prevention 
och behandling. Den föreslagna studien kom-
mer att öka kunskapen om förhistoria och tidig 
utveckling av df/dbmp och relationen till gene-
rell psykisk ohälsa. Oss veterligen pågår inga lik-
nande studier i Sverige och inte heller interna-
tionellt. Vår forskningsgrupp har en fått en unik 
kompetens att skapa kunskap om utveckling, 
prevention och behandling. Det är särskilt viktigt 
att se möjligheten att dra slutsatser av vår multi-
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disciplinära forskning. En orsak ligger i att forsk-
ningen bygger på grundläggande teoribildningar 
inom utvecklingspsykologi och klinisk psykologi 
med tillämpning inom odontologin. Tandvårds-
situationen är särskilt lämpad som undersök-
ningsmiljö eftersom den täcker in stora delar av 
befolkningen. Dessutom är den mer enhetlig och 
naturlig jämfört med de miljöer som oftast an-
vänds för att undersöka motsvarande frågeställ-
ningar. På sikt skulle folktandvården kunna få ett 
breddat ansvar för att följa barns och ungdomars 
utveckling upp till vuxen ålder.

Huvudföreläsare och moderator är samhälls-
odontologen Björn Söderfeldt 
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