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Sedering med bensodiazepiner
i barntandvården
� Den 31 maj 2002 försvarade tandläkare Boel Jensen sin avhandling
Benzodiazepine sedation in paediatric dentistry vid avdelningen för
pedodonti, Tandvårdshögskolan, Malmö högskola.

Fakultetsopponent var docent Birgitta Bäckman, Umeå. Handledare
under avhandlingsarbetet var professor Lars Matsson, adjungerade professor
Ulla Schröder och docent Karin Stjernqvist.

Syftet med avhandlingen var att studera sedativ effekt, små barns
förmåga att acceptera påfrestande tandbehandlingar, minnespåverkan
efter premedicinering med två olika bensodiazepinpreparat, oral och rektal
tillförsel samt temperamentsvariablers betydelse för hur barn reagerar under
sedering och användningen av sedering inom barntandvården.
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Bensodiazepiner i barntandvården

Inom barntandvården används bensodia-
zepinpreparat (bzd) främst vid akuta ingrepp

      på behandlingsomogna barn eller vid uttalad
tandvårdsrädsla som komplement till det psykolo-
giska omhändertagandet. För yngre förskolebarn
har förstahandsvalet varit sedering med diazepam
i lösning (Stesolid, Apozepam) rektalt, men under
1990-talet har midazolam (Dormicum) fått en
ökad användning med både oral och rektal admi-
nistration.

De farmakologiska effekter som gör att bzd kan
underlätta tandbehandling är ångestlindring som
dämpar oro, sedering som sänker vakenhetsgra-
den och minskar stressvaret samt amnesi som kan
ge minnesförlust/försämring av minnet. Sedering
medför inte alltid att barnet accepterar behand-
lingen och då är glömskeeffekten värdefull.

bzd absorberas snabbt, med maximal effekt
inom tio minuter efter rektal tillförsel och tjugo
minuter efter oral tillförsel. Metoden lämpar sig
för kortvariga ingrepp eftersom effekten avtar re-
lativt snabbt när preparatet omfördelas från hjär-
nan till övriga kroppen. Midazolam är en kortver-
kande bzd med en halveringstid på cirka två tim-
mar, jämfört med cirka 18 timmars halveringstid
för diazepam, som dessutom har aktiva metabo-
liter.

Syfte
Avsikten var
● att studera amnesieffekten efter extraktioner

i låg ålder under sedering med diazepam,
samt hur barnen därefter klarat konventionell
tandvård,

● att jämföra effekten av diazepam och mida-
zolam,

● att jämföra oral och rektal tillförsel av mida-
zolam,

● att studera om konstitutionella faktorer
påverkar hur barn klarar extraktion under
sedering, och

● att kartlägga användningen av bzd-sedering
i barntandvården samt hur tandläkare upp-
fattar metodens effektivitet.

Material och metoder
Delarbete i är en retrospektiv studie där föräldrar
till 48 barn intervjuades om vad barnet mindes
efter extraktion av traumaskadade tänder, som
utförts under sedering med diazepam 2–4 år tidi-
gare (då barnen var 1 1/2–3 1/2 år). Uppgifter om
behandlingsproblem under den mellanliggande
perioden erhölls vid genomgång av folktandvård-
ens journaler.

I delarbete ii jämfördes diazepam och midazo-
lam på 90 barn (1 1/2–3 1/2 år) med avseende på
sederingsgrad, hur behandlingen accepterades

och amnesi vid extraktion av traumaskadade tän-
der.

I delarbete iii jämfördes oral och rektal pre-
medicinering med midazolam före narkosbe-
handling av 50 förskolebarn med avseende på hur
sederade de blev, hur de accepterade nedsövning-
en och vad de kom ihåg.

I delarbete iv studerades betydelsen av skillna-
der i temperament för förmågan att klara akuta
extraktioner under sedering på 50 barn (1 1/2–4 år).
Risken för negativa reaktioner under behandling-
en och vad de mindes, relaterades till föräldrarnas
skattning av barnets temperament.

I delarbete v tillfrågades 298 distriktstandläkare
och 76 pedodontister via en enkät om hur ofta de
använde bzd till barnpatienter och lyckandegrad
vid sedering.

Resultat
Enligt föräldrarna kom de flesta barn (85 %) inte
ihåg extraktionstillfället. De barn som kom ihåg
ingreppet hade haft problem att acceptera tand-
vård och behandlingsproblem var signifikant van-
ligare vid efterföljande besök.

Jämförelsen mellan diazepam och midazolam
visade att preparaten var likvärdiga avseende sede-
ringsgrad, hur barnen accepterade behandlingen
och amnesieffekt. Drygt vartannat barn som se-
derades på grund av låg ålder klarade injektion
och extraktion utan problem. Med diazepam visa-
de det sig dock att signifikant fler barn fick en
negativ påverkan på humöret efter behandlingen
och reagerade med aggressivitet eller otröstlighet
när det var dags att lämna kliniken. Föräldrarna
uppgav också att de barn som fått diazepam hade
mer obehag efter behandlingen.

Jämfört med rektal tillförsel av midazolam gav
den orala något ytligare sedering och färre dåsiga
barn efter 20 minuter. Inga statistiskt säkerställda
skillnader beroende på administrationsväg visade
sig avseende hur barnen accepterade narkosmas-
ken eller amnesin. Många barn mindes kliniskt
relevanta objekt och de flesta kom ihåg hur nar-
kosmasken använts och färgen på andningsblåsan.

Konstitutionella faktorer som barns tempera-
ment påverkade förmågan att klara akuta tandex-
traktioner under sedering. Blyga barn löpte större
risk att reagera negativt under behandlingen. Barn
som enligt föräldrarna hade en tendens att lätt bli
upprörda och reagera intensivt i besvärliga situa-
tioner mindes oftare och mer från behandlingstill-
fället. Barnets sinnesstämning vid ankomsten till
kliniken kunde också ha betydelse. Det var vanli-
gare att barn som var oroliga eller upprörda redan
från början hade svårt att acceptera behandlingen.
Skillnaden var statistiskt signifikant jämfört med
barn som var lugna när de kom till kliniken.
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Enkäten visade att 73 procent av distriktstandlä-
karna använde bzd-sedering. Hur ofta man gav
sedering varierade från varje vecka till någon gång
per år och hade inget samband med andelen barn-
tid. Majoriteten av dem som använde rektal sede-
ring ansåg att bzd hade god eller oftast god effekt.
Ju oftare man använde rektal sedering ju bättre var
möjligheten att genomföra behandling. Detta gäll-
de även pedodontister avseende oral sedering.

Konklusion
Vid tandbehandling under sedering på små barn
finns en viss risk för negativa konsekvenser på sikt.
Det är vanligare med behandlingsproblem vid ef-
terföljande besök för barn som kommer ihåg sina
upplevelser.

Under själva behandlingen ger det ingen skill-
nad om man använder diazepam eller midazolam,
men en väsentlig fördel med midazolam är den
lägre förekomsten av negativ påverkan på humö-
ret efteråt.

Valet av administrationsväg tycks inte ha bety-
delse vid genomförandet av påfrestande procedu-
rer även om den sedativa effekten kan vara något
lägre vid oral tillförsel.

Barns konstitution kan påverka behandlings-
förloppet under sedering och föräldraskattning av
barnets temperament kan därför ge ökad möjlig-
het att förutsäga hur barnet kommer att reagera.

Större vana hos tandläkare att arbeta med sede-
ring medför att metoden fungerar bättre och be-
handlingen oftare går bra.
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