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Barntandvård
möter klinisk barnpsykologi
� Den 4 april 2003 försvarade tandläkare Kristina Arnrup sin avhandling
”Paediatric dentistry meets clinical child psychology. Studying groups of un-
cooperative child dental patients” vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska
fakulteten, Göteborgs universitet.

Fakultetsopponent var professor Magne Raadal, Universitetet i Bergen, Norge.
Handledare under avhandlingsarbetet var professor Ulf Berggren, avdelningen
för oral diagnostik/endodonti och docent Anders Broberg, Psykologiska institu-
tionen, Göteborgs universitet samt odont dr Sven-Åke Lundin, Odontologiska
institutionen i Jönköping.

Syftet med avhandlingen var att närmare studera den grupp barn som
remitterats med anledning av behandlingsproblem av psykologisk art, dels för
att kunna jämföra dem med vanliga tandvårdspatienter och dels för att försöka
urskilja olika subgrupper bland de remitterade barnen. Avhandlingen syftade
även till att utvärdera resultatet av den behandlingsmodell som tillämpades
vid avdelningen för pedodonti i Örebro.
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ehandlingsproblem av psykologisk art (bris-
tande samarbete och/eller tandvårdsrädsla),
ofta i kombination med ett omfattande

odontologiskt behandlingsbehov, är fortfarande
den enskilt vanligaste anledningen till remiss till
specialist i pedodonti. Trots en i stort förbättrad
munhälsa bland barn och ungdomar har denna
remissgrupp inte minskat. Cirka 15 procent av
barn och ungdomar i Sverige har problem som
tandvårdsrädsla och/eller visar bristande samar-
bete i tandvården. Det är också visat att de båda
fenomenen endast delvis överlappar varandra. Pa-
tientgruppen tar mycket tid i anspråk inom såväl
allmäntandvård som specialisttandvård. Det är
därför angeläget att barnpatienten kan tas om
hand tidigt, adekvat och långsiktigt i syfte att före-
bygga eller avhjälpa behandlingsproblem.

Etiologin bakom tandvårdsrädsla och/eller
bristande samarbete diskuteras vanligen i ett mul-
ti-faktoriellt perspektiv. Orsaker och förklaringar
söks inom:
● barnets egen person (ålder och mognad,

generell ängslan, temperament, beteende
och begåvning),

● hos föräldrarna (tandvårdsrädsla, uppfost-
ringsmetoder),

● i omgivningen i övrigt,
● i tidigare erfarenheter (upplevelser av smärta

eller kränkning), samt
● i samspelet med tandvårdsteamet.

Barn kan förväntas ha olika lätt att under varie-
rande omständigheter reagera med rädsla och/el-
ler bristande samarbete på en händelse eller upple-
velse. Barn ger också olika uttryck för sin rädsla
eller sitt bristande samarbete (”kan inte, vill inte,
törs inte”) vilket kliniskt verksamma tandläkare i
allmänhet och pedodontister i synnerhet är väl
medvetna om.

När det gäller barn med behandlingsproblem av
psykologisk art rapporterar specialistkliniker i
Sverige en lyckandefrekvens på cirka 80 procent
efter behandling. Den mest välkända metodiken
är beteendeinriktad och bygger på ett stegvis,
strukturerat tillvägagångssätt enligt principen
”tell-show-do”. Det är också vanligt att kombine-
ra den beteendeinriktade behandlingen med far-
makologisk sedering med hjälp av lustgas eller
bensodiazepiner. Vid avdelningen för pedodonti i
Örebro har vi dessutom fäst allt större uppmärk-
samhet på betydelsen av en behandlingsöverens-
kommelse med föräldern. I bakgrunden finns an-
tagandet om att olika barn delvis kräver olika be-
mötande och upplägg för att en behandling som
syftar till att minska rädsla och/eller skapa samar-
bete ska vara framgångsrik och effektiv.

Titeln på avhandlingen antyder ett närmande
mellan odontologi och psykologi, vilket framstår

som allt mer ändamålsenligt för den här patient-
gruppen när det gäller vissa behandlingar, utred-
ningar eller forskning. Undertiteln hänvisar till
gruppens heterogenitet som blivit ett bärande
ämne genom hela arbetet.

Syften
Avsikten med avhandlingsarbetet var:
1. att kartlägga och beskriva personlighetsfakto-

rer och andra bakgrundsfaktorer hos barn som
remitterats med anledning av behandlingspro-
blem av psykologisk art, samt att jämföra dessa
med en grupp vanliga tandvårdspatienter,

2. att pröva ett antagande om heterogenitet i
gruppen barn med behandlingsproblem; det
vill säga att studera om olika subgrupper kan
urskiljas,

3. att utvärdera resultatet av behandling som
individualiserats utifrån klinisk erfarenhet
och överenskommelse med föräldern.

Material och metoder
Delarbete i är ett metodologiskt arbete där vi testat
nykonstruerade enkätinstrument som ska kunna
mäta olika aspekter av föräldrarnas attityd till
tandvård för barnet. En grupp som bestod av 8–12-
åriga skolbarn och deras föräldrar medverkade i
ett testupplägg (n=137) – retest (n=63).

I delarbete ii användes samma enkätinstrument
för att mäta attityderna hos föräldrar till barn (4–7
år: n=36; 8–12 år: n=50) som remitterats med an-
ledning av behandlingsproblem av psykologisk art
till avdelningen för pedodonti i Örebro (studie-
grupp). Dessutom jämfördes de 8–12-åriga remit-
terade barnens föräldrar med en grupp föräldrar
till 117 vanliga tandvårdspatienter i samma ålders-
intervall (referensgrupp).

Delarbete iii redovisar rädslor och personlig-
hetsfaktorer (temperament och beteende) hos
barnen i såväl studiegrupp som referensgrupp,
mätt med hjälp av välkända enkätinstrument som
besvarats av föräldrarna. Dessutom ingick ett ord-
förståelsetest som ett mått på verbal begåvning för
studiegruppen. Arbetet innehåller dels en beskriv-
ning av hela studiegruppen (4–12 år: n=86), dels
en jämförelse mellan studiegruppen (8–12 år;
n=50) och referensgruppen (n=117). Förutom tra-
ditionell variabelbaserad analys, tillämpades i det-
ta arbete en personbaserad ansats i form av en
klusteranalys som syftade till att undersöka den
förmodade heterogeniteten inom studiegruppen.

Medan ovanstående arbeten utgör tvärsnitts-
studier utifrån baslinjedata representerar delarbe-
te iv och v ett longitudinellt perspektiv med fokus
på studiegruppen, dess behandling och behand-
lingsresultat. Delarbete iv beskriver behandlingen
vid avdelningen för pedodonti och redovisar be-
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handlingsresultat i termer av acceptans av olika
behandlingsmoment och tandvårdsrädslenivå,
men också i termer av föräldrarnas upplevelse av
kontroll och egen stress. Behandlingsresultaten
värderas dels för studiegruppen som helhet, dels
för olika subgrupper inom studiegruppen.

I delarbete v redovisas uppföljningsresultat
(tandvårdsrädsla, acceptans och förälders upple-
velser) för patienterna i studiegruppen efter åter-
gång till allmäntandvården (n=70).

Resultat
Studiegruppen (barn remitterade med anledning
av behandlingsproblem av psykologisk art) skiljde
sig från vanliga tandvårdspatienter (delarbete ii
och iii). Barnen i studiegruppen hade högre vär-
den på tandvårdsrädsla och skattades även som
mer impulsiva (otåliga, rastlösa, bristande uthål-
lighet) i sitt sätt att vara än referensgruppen. Stu-
diegruppen hade även mer allmänna beteende-
problem som delvis var relaterade till en lägre
socioekonomisk status. Det var till exempel vanli-
gare att barnen bodde med endast den ena föräld-
ern i studiegruppen (50 %) än i referensgruppen
(19 %). Föräldrarna i studiegruppen var också mer
tandvårdsrädda.

Studiegruppen visade sig vara heterogen med
avseende på rädsla och personlighetsfaktorer (del-
arbete iii). Genom att fokusera på individen i
stället för på enskilda variabler kunde vi genom
klusteranalyser i flera steg, urskilja fyra subgrup-
per som hade olika profiler med hänsyn till rädsla,
temperament, beteende och begåvning.

Den största gruppen, 42 procent, benämndes
”non-fearful, extrovert, outgoing” (utåtriktade, ej
rädda barn). De hade de lägsta värdena på såväl
tandvårdsrädsla som generell rädsla och inga avvi-
kelser i temperament, beteende eller begåvning.

En grupp på 26 procent hade mycket höga vär-
den på rädsla (tandvård och generellt) men i öv-
rigt inga avvikelser. Den gruppen benämndes
”fearful, extrovert, outgoing” (utåtriktade, rädda
barn).

En tredje grupp (22 %), som också hade höga
värden på rädsla, samt högsta värdet på blyghet
(temperament) och internaliserande beteende
(ofta bekymrad, nedslagen, ”ont i magen”), kalla-
des ”fearful, inhibited” (rädda, hämmade barn).

Den fjärde och minsta gruppen (11 %) var den
som framstod tydligast med en profil som karak-
teriseras av måttlig rädsla, impulsivt tempera-
ment, utagerande beteende och uppmärksam-
hetsproblem. De benämndes ”externalizing, im-
pulsive”; utagerande, impulsiva barn.

Dessa fyra subgrupper är sinsemellan så olika
att om man ”buntar ihop” dem tar de delvis ut
varandra i en jämförelse med vanliga tandvårds-

patienter. Det innebär att gruppen som helhet fö-
refaller mindre ”avvikande” än de enskilda sub-
grupperna.

Vår behandling baseras på en stegvis invänjning
under överenskomna former som följs av tandbe-
handling, ibland med stöd av lustgassedering. Be-
handlingen visade sig i huvudsak lyckosam (delar-
bete iv). Sextionio procent av barnen klarade och
visade god acceptans för bedövning, borrning och
lagning vid fjärde besöket eller tidigare. Ytterligare
22 procent accepterade motsvarande ingrepp se-
nare under behandlingen (besök 5–8). Resultaten
gav en total ”lyckandefrekvens” på 90 procent i
studiegruppen som helhet. Beaktat per subgrupp,
visade det sig dock att det gick mindre bra för de
barn som hade en utagerande och impulsiv bete-
ende- och temperamentsprofil. Trots detta sjönk
föräldrarnas stress och de upplevde en ökad kon-
troll.

Tandvårdsrädslan bland barnen sjönk i samtli-
ga grupper. Dock noterades att de från början
mest rädda barnen hade en relativt hög tandvårds-
rädslenivå även efter behandlingen. Även om ni-
vån sjönk fann vi en kvarstående relativt hög nivå
på tandvårdsrädsla, vilket, tillsammans med ute-
blivanden under behandlingsperioden vid avdel-
ningen för pedodonti kunde kopplas till ett sämre
utfall vid uppföljningen inom allmäntandvården
(delarbete v) cirka ett år senare. Vid uppföljnings-
besöket accepterade 80 procent av patienterna den
behandling som de behövde. Även här var dock
resultatet sämre bland de utagerande, impulsiva
barnen.

Slutsatser och kliniska implikationer
Barn som remitteras med anledning av behand-
lingsproblem av psykologisk art skiljer sig från
vanliga patienter avseende tandvårdsrädsla, men
också i temperament och beteende.

Barnen i vår undersökning utgjorde en hetero-
gen grupp. För merparten, dock inte alla, fanns
tandvårdsrädsla med som en del av problemati-
ken. Olikheter i generell rädsla, temperament, be-
teende och begåvning bidrog till en klassifikation i
fyra subgrupper, vilket talar för att diagnostiken
av behandlingsproblem av psykologisk art bör dif-
ferentieras.

Den överenskomna och individualiserade be-
handlingen var i huvudsak lyckosam, men resulta-
ten skiljde mellan grupperna. Erfarenheter inom
barnpsykologin talar för att de utagerande, impul-
siva barnen skulle vara betjänta av en än mer an-
passad behandlingsmodell som utformas och
ibland utförs i samarbete med psykologer. Det är
en modell som bör prövas och utvärderas.

Återförandet till allmäntandvård är en känslig
övergång. Behovet av ett fortsatt anpassat omhän-
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dertagande efter specialistbehandlingen kan för-
utses både utifrån tandvårdsrädsla och förekoms-
ten av uteblivanden. Behandling av tandvårds-
rädsla bör därmed ske i ett långsiktigt samarbete
mellan specialisttandvård och allmäntandvård.

Resultaten visar att man inom tandvården tidigt
skulle kunna uppmärksamma barn med beteen-
destörningar och därmed hjälpa dem till ett ade-
kvat omhändertagande inom barnpsykologin.

Delarbeten
i Arnrup K, Berggren U, Broberg AG. Usefulness of a

psychometric questionnaire in exploring parental
attitudes in children’s dental care. Acta Odontol
Scand 2001, 59: 14–20.

ii Arnrup K, Berggren U, Broberg AG, Lundin S-Å,
Hakeberg M. Attitudes to dental care among parents

Kristina Arnrups doktorsavhandling må ka-
rakteriseres som meget spennende sett med

en pedodontist sine øyne. Den føyer seg inn i
rekken av glimrende avhandlinger som er skapt
i det tverrfaglige forskningsmiljøet mellom
tannleger og psykologer ved Göteborgs univer-
sitet, og som har tilført odontologien så mye ny
kunnskap de siste 20 årene. Det nye og mest
spennende med Kristina’s arbeid er det dristige
forsøket på å lage subgrupper av behandlings-
vanskelige barn med hjelp av kompliserte psy-
kologiske evalueringsmetoder. Både i litteratu-
ren og blant erfarne klinikere, som behandler
vanskelige barn, er det velkjent at denne grup-
pen representerer en utrolig stor heterogenitet.
Men man har ikke etablert anerkjente metoder
for å klassifisere og gruppere dem på en klinisk
relevant måte. Den kliniske betydningen av
Kristina’s funn kan gjerne diskuteres, men det-
te er et stykke forskningsarbeid som bringer oss
godt et stykke i denne retningen.

Avhandlingen spenner over et stort spekter
av vitenskapelige metoder, og med et utrolig
stort antall variabler, noe som må ha vært me-
get krevende for både Kristina og hennes med-
arbeidere. Som opponent påpekte jeg noen
svakheter ved dette, og som muligens har ført
til at noen av konklusjonene kan være svakt
funderte. Et annet av mine sentrale spørsmål
var om henvisning til spesialistklinikk er et va-
lid mål på om et barn er behandlingsvanskelig
eller ikke, ettersom barns mestring i så høy grad
er avhengig av hvordan den enkelte tannlege
opptrer.

På den andre siden mener jeg at noe av styrken i
denne avhandlingen nettopp er at arbeidet er
gjort på barn i en normal svensk populasjon og
i en tannhelsetjeneste som er godt organisert
med tanke på de vanskeligste barna. Og i den
sammenhengen er det viktig å akseptere det
faktum som så klart fremkommer i avhandling-
en, nemlig at det er en gruppe barn som trenger
høyt spesialisert omsorg i et apparat med tilste-
deværelse og samarbeid mellom psykologisk og
odontologisk kompetanse.
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