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SAMMANFATTAT bita-projektet (Barn I 
Tandvården) är ett pågående projekt i 
samverkan mellan Göteborgs universitet, 
folktandvården i Västra Götaland och Öre-
bro läns landsting. En av de primära mål-
sättningarna inom projektet är att, inom 
allmäntandvården, studera uppkomst och 
naturalförlopp för tandvårdsrädsla och 
behandlingsproblem bland barn och ung-
domar i ett longitudinellt perspektiv.

I en allt stramare ekonomisk verklighet med 
nödvändiga begränsningar i tid, liksom i perso-
nella och övriga resurser, är en djupare förståelse 
kring tandvårdsrädsla och behandlingsproblem 
av stort värde för planering av en verksamhet 
där dessa problem så långt möjligt kan förebyg-
gas. Vidare är kunskapen central för diagnostik 
och planering av anpassade behandlingsinsatser 
riktade mot tandvårdsrädsla och/eller behand-
lingsproblem av olika karaktär.

Genom projektet, som tidigare har beskrivits i 
Tandläkartidningen [1], fortsätter vi ett långva-
rigt och fruktbart forskningssamarbete mellan 
Örebro läns landsting och Göteborgs universitet 
inom gränssnitten odontologi–psykologi–medi-
cinsk statistik.

Även ett pågående avhandlingsarbete (An-
nika Gustafsson) kring barn och ungdomar som 
på grund av behandlingsproblem remitterats till 
specialist i pedodonti har sin förankring i ett nära 
samarbete mellan landstingen (folktandvårds-
organisationerna i Östergötlands, Jönköpings 
och Örebro län samt Statistik- och epidemiolo-
gienheten vid Universitetssjukhuset i Örebro) 
och Göteborgs universitet. Inom bita-projektet 
ser vi stora möjligheter att involvera ytterligare 
doktorander.

Gränsöverskridande på flera sätt
Båda projekten karakteriseras av en gränsöver-
skridande samverkan i såväl planering som ge-
nomförande. Kopplingen odontologi–psykologi 
motiverar inte bara det mångåriga interdiscipli-
nära samarbetet med Psykologiska institutionen 
i Göteborg, utan också de praktiska projektkon-
takterna med de landstingsbaserade barn- och 
ungdomspsykiatriska klinikerna.
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Samarbetar för  
framtida barntandvård

För denna typ av patientnära kliniska studier 
är den organiserade barn- och ungdomstandvår-
den i Sverige och folktandvårdsorganisationen 
med sin täckningsgrad en forskningsmässig till-
gång. Samtidigt är den akademiska tillhörighe-
ten och kompetensen inom forskningsgruppen 
med professor Ulf Berggren, Sahlgrenska aka-
demin, Göteborgs universitet, som huvudansva-
rig, ovärderlig. Forskning bedriven i samverkan 
mellan universitet och landsting har sin styrka 
genom att vara vetenskapligt stringent och sam-
tidigt spegla den kliniska verkligheten i all dess 
komplexitet. Ansatsen ger också underlag både 
för direkta kliniska tillämpningar och uppslag 
till fördjupade vetenskapliga studier. Genom att 
forskningsgruppen också förenar kompetenser 
från klinik och forskning bland både vuxna och 
barn skapar vi förutsättningar för ett reellt longi-
tudinellt perspektiv.

Stabilt genom sin historia
Forskning inom området barn med behandlings-
problem har en lång historia inom folktandvår-
den i Örebro läns landsting. Förekomst, behand-
ling och prediktion av behandlingsproblem var 
ämnet för Anna-Lena Holsts avhandlingsarbete 
[2], med vilket hon disputerade vid Lunds uni-
versitet 1988. 

Genom Anna-Lenas arbete uppmärksamma-
des det preventiva värdet av en god introduktion 
till tandvård. I en studie där tandläkare inom all-
mäntandvården i Örebro län genomgick utbild-
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Systematisk introduktion till tandvård lönar sig.
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ning i systematisk »behaviour shaping« genom 
att bland annat använda en hierarkisk trappa vid 
introduktion till tandvård redovisades högre ac-
cept till tandvård bland barn och ungdomar som 
behandlades efter utbildningsinsatsen [3]. Man 
konstaterade också att behandlingstiderna inte 
ökade, trots utbildningens fokus på kommunika-
tion och introduktion.

Betydelsen av temperament
I ett andra avhandlingsarbete [4] var gruppen 
barn (4–12 år) som remitteras med anledning av 
behandlingsproblem i fokus. Utgående från en 
klinisk modell utforskades en förmodad hetero-
genitet inom den remitterade gruppen och fyra 
olika subgrupper identifierades.

Subgrupperna skiljde sig från varandra med av-
seende på rädsla men än mer slående var de olik-
heter som framkom utifrån temperamentsfak-
to rer (blyghet, bristande frustrationstolerans, 
im pulsivitet) och psykiska problem [5]. Där 
fanns å ena sidan en grupp utagerande, impulsiva 
barn med låg frustrationstolerans (hög negativ 
emo tionalitet). Å andra sidan identifierade vi en 
grupp rädda, blyga barn med främst känslomäs-
siga problem (oro, nedstämdhet, psykosomatiska 
bekymmer) [5]. Få av de remitterade barnen kun-
de beskrivas ha ett balanserat temperament [6].

Förutom att olikheterna i temperament påver-
kar hur barnet/ungdomen upplever olika situa-
tioner och utmaningar, skiljer sig olika individer 
också avseende förmåga att kontrollera eller re-

Fem allmäntandvårdskliniker i Örebro län deltar i BITA-projektet (Barn I Tandvården).

gle ra sina känslor och impulser. I fortsatta ana-
lyser har vi funnit att bristande frustrationstole-
rans, som skulle kunna tolkas som ett uttryck för 
svårigheter att kontrollera eller reglera sina im-
pulser, förefaller ha stor betydelse för uppkoms-
ten av behandlingsproblem i tandvården [6].

Betydelsen av temperament kan således an-
tas vara komplex och i kommande studier vill 
vi beakta såväl reaktivitet (hur barnet upplever 
situationen) som reglering (hur barnet förmår 
kontrollera sina impulser). Ökad kunskap om 
temperament och annan personlig karakteristik 
hjälper oss att identifiera grupper och individer 
med olika behov i omhändertagandet samt med 
olika sårbarhet för att utveckla tandvårdsrädsla 
och/eller behandlingsproblem.

De struliga ungdomarna
I Annika Gustafssons pågående avhandlingsar-
bete (Östergötlandsstudien) behåller vi fokus 
på den remitterade gruppen, men förskjuter ål-
dersintervallet till att inkludera äldre barn och 
ungdomar (8–19 år). Datainsamlingen, som i hu-
vudsak genomförts inom landstinget Östergöt-
land, är avslutad och har hittills resulterat i en 
publikation kring den psykosociala situationen 
för de ungdomar som remitterats med anledning 
av behandlingsproblem [7]. 

Utifrån familje- och vardagssituation beskri-
ver studien en grupp barn och ungdomar med en 
tung livssituation och en komplex problembild 
där manifestationen i tandvårdssituationen bara 
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utgör en facett. Drygt hälften av de remitterade 
barnen och ungdomarna hade erfarenheter av 
personlig kontakt med psykolog, kurator eller 
annan professionell stödperson [7].

I denna studie har vi även tagit med en struktu-
rerad barnpsykiatrisk intervju för patienter som 
haft höga enkätskattningar för beteendeproblem 
eller känslomässiga problem. Preliminära analy-
ser pekar mot att en väsentlig andel av barn och 
ungdomar, som remitterats till specialist i pedo-
donti med anledning av tandvårdsrädsla och/
eller behandlingsproblem, uppfyller kriterierna 
för en eller flera psykiatriska diagnoser.

Mer kunskap kring dessa barn och ungdomar 
och deras livssituation skapar förutsättningar för 
en bättre förståelse av den »strulighet« vi obser-
verar i deras tandvårdsbeteende (behandlings-
vägran, dålig egenvård, uteblivande etc). Därmed 
bör vi också kunna erbjuda ett anpassat och em-
patiskt bemötande snarare än konfrontation och 
straffåtgärder, vilket torde riskera tandvårdskon-
tinuiteten ytterligare. Fortsatt databearbetning 
och redovisning pågår och disputation vid Odon-
tologiska fakulteten i Göteborg är planerad till 
omkring årsskiftet 2009–2010.

Personbaserad forskningsansats
Vid analys av våra data har vi valt att arbeta med 
en kombination av traditionella variabelbaserade 
analyser och en personbaserad ansats. Mycket 
kort innebär den personbaserade ansatsen att in-
dividen, och individens totala uppsättning av ut-
valda variabler, är den basala analysenheten. För 
varje individ beaktas det mönster av variabelvär-
den som karakteriserar just denna individ. Vi sö-
ker finna individer med likartade mönster för att 
på så sätt definiera grupper av individer med hög 
inbördes likhet. För varje individ beaktas alltså 
samtidigt flera variabler, vilket kan sägas närma 
sig den kliniska verkligheten där vi i mötet med 
den enskilda patienten, i diagnostik och behand-
lingsplanering tar hänsyn till och väger samman 
många olika aspekter. I de personbaserade analy-
serna har vi arbetat med klusteranalys, som i vårt 
fall bidragit till att identifiera flera olika subgrup-
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Dendrogram från klusteranalys av 74 barn som 
remitterats med anledning av tandvårdsrädsla 
och/eller behandlingsproblem. Elva variabler 
ingick i analysen och höjden på de vertikala 
axlarna speglar »avståndet« mellan individer/
kluster innan de slås samman till större grupper.

per bland barn som remitterats med anledning av 
tandvårdsrädsla och/eller behandlingsproblem.

De sinsemellan olika grupperna bör ställas mot 
vad man kan kalla en »illusion av homogenitet«, 
som innebär att man betraktar de remitterade 
barnen som en grupp med gemensamma karak-
tärsdrag eller gemensamma bakgrunds- eller 
orsaksfaktorer till sina tandvårdsproblem. Tan-
ken att de remitterade barnen utgör en homogen 
grupp försvårar förståelsen för att olika barn har 
olika sårbarhet eller benägenhet att reagera med 
tandvårdsrädsla och/eller behandlingsproblem 
utifrån olika erfarenheter eller utmaningar.

Tandvårdsbesöket som modellsituation
Samarbetet mellan pedodontin och psykologin 
har också satt fingret på folktandvårdens poten-
tiellt betydelsefulla roll när det gäller barns hälsa 
i ett vidare perspektiv. Tandvårdsbesöket innebär 
en utmaning för barnet, vars bemästringsförmå-
ga och tillit till vuxenvärlden sätts på prov genom 
att barnet måste sitta still, lyssna på vad de vuxna 
säger och följa deras direktiv. Tandvårdssituatio-
nen liknar i många avseenden en psykologisk la-
boratoriesituation, samtidigt som den är mycket 
mera vardaglig. Efter 4- eller 5-årskontrollen på 
bVC sker ingen regelmässig uppföljning av barns 
psykiska hälsa under barndomen. Skolhälsovår-
den är främst somatiskt inriktad när det gäller de 
allmänna undersökningarna. Folktandvården är 
den enda offentliga vårdinrättning som alla barn 
(så gott som) har regelbundet återkommande 
kontakt med under hela barndomen. I bita-
projektet undersöker vi om den folkhälsoresurs 
som folktandvården på så sätt utgör kan använ-
das också för att följa den psykiska hälsan under 
barndomen, och för att identifiera barn i behov 
av stöd innan problemen blivit för stora.


