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Forskning

Syftet med detta projekt är att förbättra de psy-
kologiska behandlingsmetoderna riktade till vux-
na patienter med svår tandvårdsrädsla. Därtill är 
målet att bidra med kunskap för att utveckla teo-
retiska modeller av tandvårdsfobiskt beteende 
och behandlingsspecifika modeller. 

Svår tandvårdsrädsla eller tandvårdsfobi är ett sam-
hällsproblem som associeras med lidande för de be-
rörda personerna och kostnader för dem som ut-
för tandvård. Prevalensen av svår tandvårdsrädsla 
hos vuxna är cirka 5 procent [1–3]. Tandvårdsräds-
la är relaterad till dåligt tandstatus [4–5]. Tillstån-
det orsakar ofta stora svårigheter för dem som utför 
tandvård på grund av avbokade och avbrutna be-
handlingar och därtill en hög stressnivå för både pa-
tienter och utförare. Psykologiska och sociala pro-
blem kan följa en långtgående tandvårdsrädsla [6, 
7]. En negativ effekt kan vara att känna sig besvä-
rad över sin orala hälsa, vilket leder till mindre del-
aktighet i det sociala livet [8], likväl som högre an-
tal sjukdagar från arbetet [9]. 

Syftet med projektet är att undersöka vuxna pa-
tienter med svår tandvårdsrädsla/fobi avseende 
psykologiska, sociala och orala hälsoaspekter samt 
hälsoekonomiska aspekter. Särskilt fokus kommer 
att läggas på sambandet mellan oral hälsorelaterad 
livskvalitet och oralt status, samt utvärdering av psy-
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kologiska behandlingsmetoder av tandvårdsrädsla. 
Studien förväntas tillhandahålla klinisk relevant 
kunskap om vuxna patienter med svår tandvårds-
rädsla/fobi och därmed bidra till att förbättra och 
ge en mer effektiv behandling till dessa patienter. 
Därtill är målet att bidra med kunskap för att utveck-
la teoretiska modeller av tandvårdsfobiskt beteen-
de och behandlingsspecifika modeller. 

ORALT STATUS OCH ORAL 
HÄLSORELATERAD LIVSKVALITET
Oral hälsorelaterad livskvalitet (OHRQL) hänvisar 
till individens uppfattade välbefinnande i relation 
till deras orala hälsa och täcker funktionella, socia-
la och psykologiska aspekter på det dagliga livet re-
laterat till orala hälsotillstånd. Populationsstudier 
har rapporterat en relation mellan dålig OHRQL 
och tandvårdsrädsla [10, 11]. Mindre kunskap finns 
om kliniska grupper med svår tandvårdsrädsla/fobi 
avseende kliniskt oralt status, självskattad oral häl-
sa och OHRQL. En studie på allmäntandvårdspa-
tienter visade att saknade tänder och begränsad 
gapförmåga var relaterat till tandvårdsrädsla [12]. 
Då tandvårdsrädsla är relaterad till dålig oral hälsa, 
är det angeläget att studera relationen mellan kli-
niskt och självskattat oralt status och OHRQL hos 
patienter med tandvårdsrädsla. Patientens upple-
velse om försämrad oral hälsa kan bidra till sämre 
OHRQL. En populationsbaserad studie fann att 
avsaknad av en eller flera tänder hade stort infly-
tande på social anpassning [13]. Trovik [14] fann 
att oddsen för att vilja ersätta en extraherad fram-
tand var 13,7 jämfört med en molar, vilket indike-
rar på munhälsans och tändernas betydelse för in-
dividens välbefinnande och självbild. 

I en kontrollerad klinisk studie undersöks ett 
konsekutivt urval på 200 vuxna patienter remit-
terade på grund av svår tandvårdsrädsla/fobi till 
Tandvårdsrädsleenheten (Dental Fear Research 
and Treatment Clinic, DFRTC) vid Specialkliniken 
för sjukhustandvård/oral medicin, Folktandvården 
Västra Götalandsregionen i Göteborg. Patienterna 
genomgår en anpassad klinisk undersökning, en 
röntgenundersökning och besvarar frågeformulär. 
Syftet är att försöka få svar på vilka aspekter som 
påverkar tandvårdsrädsla och vilken betydelse kli-
niskt och självskattat oralt status har för OHRQL 
hos dessa patienter.
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BEHANDLING AV TANDVÅRDSRÄDSLA
Två huvudsakliga behandlingsmetoder har adap-
terats till behandling av tandvårdsrädsla; farmako-
logiska och psykologiska metoder. Beteendeterapi 
eller kognitiv beteendeterapi (BT/KBT) är den mest 
accepterade psykologiska behandlingen för fobisk 
ångest [15], med god eff ekt vid behandling av tand-
vårdsrädsla hos vuxna [16]. En färsk HTA-rapport 
har dragit slutsatsen att det fi nns stora brister av-
seende evidensbaserad kunskap när det gäller psy-
kologiska behandlingsmetoder ur ett kliniskt och 
hälsoekonomiskt perspektiv [17]. Det behövs fl er 
väldesignade studier som använder kliniskt relevan-
ta utfallsmått som acceptans till tandvård, hälso-
relaterad livskvalitet och komplikationer och även 
långtidsuppföljningar [17]. Det saknas dessutom 
kunskap angående beteendeterapi generellt inom 
tandvården, enligt Socialstyrelsen [18]. 

I en randomiserad, kontrollerad studie med vuxna 
patienter remitterade på grund av svår tandvårds-
rädsla/fobi till Tandvårdsrädsleenheten/DFRTC 
ska vi utvärdera psykologisk KBT-behandling av 
tandvårdsrädsla/fobi hos vuxna. Studien inklu-
derar utfallsmåtten tandvårdsrädsla, acceptans till 
tandvård skattat av patient och tandläkare, på kort 
och längre sikt, oral hälsa och OHRQL, samt även 
en hälsoekonomisk analys. 
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Varför började du med detta?
– Jag har alltid varit intresserad av hur män-
niskan fungerar och verkar i olika situatio-
ner och har en drivkraft i att söka kunskap.

På vilket sätt får din forskning betydelse för 
patienter?
– Den kommer att leda till ökad kunskap om 
konsekvenserna av tandvårdsrädsla och om 
behandlingsmetoder. Jag hoppas att det 
leder till bättre omhändertagande av tand-
vårdsrädda patienter, både när vården plane-
ras och i behandlingssituationen.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Jag ska fortsätta min doktorandutbildning.

Vilken nytta får du av det nätverk du byg-
ger upp under forskarskolan, tror du?
– Forskarskolan har gett mig möjlighet att 
träff a en grupp riktigt bra människor som 
är på ungefär samma nivå i forskarvärlden. 
Det är en möjlighet som inte är många för-
unnat, att få träff as kontinuerligt för att ut-
vecklas och dela erfarenheter. Det uppstår 
en gemenskap som jag tror stannar kvar när 
forskarskolan är slut.

Janet Suslick 
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