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Forskning

I delar av världen förekommer det bland allmän-
heten att symtom och sjukdomar ges traditionella 
förklaringar och kopplas till lokala föreställningar. 
Med detta följer också särskilda sätt att behandla 
symtomen. Borttagning av tandanlag på spädbarn 
(benämnd som Infant Dental Enucleation, IDE) är 
ett ingrepp som kan ses som en sådan behandling 
och är i fokus för avhandlingen. 

Ingreppet förekommer i delar av framför allt de 
östafrikanska länderna Etiopien, Kenya, Somalia, 
Sudan, Tanzania och Uganda. Anlagen för hörn-
tänderna tas bort under barnets första levnadsår, 
oftast runt 6 månaders ålder. Vanligast är att under-
käkens båda anlag tas bort, men det förekommer 
även att anlagen tas bort bimaxillärt. Syftet är att 
behandla eller förebygga diverse symtom, tillstånd 
och sjukdomar hos barnen, vanligast diarré, feber 
och kräkning. Som regel används enkla, osterili-
serade instrument, såsom knivar, cykelekrar eller 
naglar, och man känner inte till att någon form av 
smärtlindring används vid borttagningarna.

Man har associerat både allmänmedicinska och 
odontologiska komplikationer till IDE. Det har ex-
empelvis rapporterats om stora blödningar, som i 
vissa fall lett till anemi, samt systemiska infektioner 
såsom blodförgiftning och hjärnhinneinfl ammation. 
Även dödsfall som trolig konsekvens av ingreppet 
har rapporterats. Odontologiska komplikationer 
associerade med IDE innefattar både primära och 
permanenta bettet, och har setts omfatta såväl hörn-
tänderna som dess granntänder. Exempel är saknade 
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tänder, hårdvävnadsdefekter (exempelvis hypoplasier, 
disfi gurationer, odontomer) samt eruptionsavvikel-
ser (exempelvis retineringar, ektopiska eruptioner, 
transpositioner). Även bettpåverkan i form av mins-
kade dimensioner i underkäken har antytts.

I dagsläget är över 160 000 invånare i Sverige 
födda, eller har föräldrar som är födda, i afrikans-
ka länder där ingreppet setts utövas. Bara ett fåtal 
studier har gjorts på östafrikanska immigranter i 
Europa, men förekomst av patienter som tidigare 
utsatts för IDE har påvisats. Dessutom har man i 
England och Israel funnit starka indikationer på 
att traditionen upprätthålls bland immigranter. 
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Migration of people from other countries to Sweden has entailed new cultures, 

practices and traditions, some of which may pose a challenge to the new 

society. One such traditional practice is infant dental enucleation (IDE), an 

Eastern African practice involving the removal of deciduous canine tooth 

buds in infants to treat or prevent bodily conditions. The performance of IDE 

may cause both general health and odontological complications. The studies 

presented in this thesis were the first in the Swedish context to examine the 

prevalence and perceptions of IDE among residents of Eastern African origin, 

as well as knowledge, experiences and attitudes towards IDE among Swedish 

dental and health care professionals. Dental records of young children living 

in a multi-ethnic area in a Swedish municipality were examined regarding the 

prevalence of IDE cases. Interviews were performed with adults of Eastern 

African origin to explore experiences and perceptions of IDE. Finally, Swedish 

dental and health care personnel were surveyed regarding their knowledge 

and experience of IDE, and attitudes towards the clinical management and 

prevention. 
The work presented in this thesis has revealed a need for initiatives to 

raise awareness of, and knowledge on, IDE in Swedish dental and health 

care, as well as clarification of the clinical responsibilities regarding IDE. 

Valuable knowledge that also can be used in the formulation of educational 

programmes regarding IDE aimed at communities of Eastern African origin 

in Sweden has been gained.
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Det behövs bättre kunskap om det traditionella ingreppet borttagning 
av tandanlag hos spädbarn. Det gäller både de personer i Sverige som 
kommer från länder där det sker och personal inom tandvård och 
sjukvård. Det visar Jir Barzangis doktorsavhandling.
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Eftersom det saknades kunskap om IDE i Sverige 
fanns ett behov att studera ämnet närmare i svensk 
kontext, särskilt med tanke på visad förekomst av 
utsatta patienter i andra europeiska länder samt 
indicerad fortsättning av ingreppet. Avhandlings-
arbetet genomfördes med syftet att undersöka in-
greppet IDE i Sverige.

DELARBETE I
Det första delarbetet genomfördes som en littera-
turstudie med syftet att samla aktuell kunskap för 
en översikt i ämnet. Systematisk litteratursökning 
genomfördes i PubMed med hjälp av utvalda sök-
ord. Därefter genomsöktes hittade publikationers 
referenslistor. Totalt inkluderades 57 studier som 
bedömdes vara relevanta. Litteraturöversikten gav 
insyn i vad som är känt om IDE gällande dess före-
komst, syfte,  genomförande och spridning. En del 
lokala och sociala faktorer som antas påverka dess 
utövande identifierades, liksom en del risker och 
komplikationer associerade med ingreppet. Över-
sikten underlättade också identifiering av kunskaps-
luckor, framför allt i svensk kontext, och blev vägle-
dande för de resterande studierna i avhandlingen. 

DELARBETE II
Studien genomfördes på en folktandvårdsklinik i 
ett område med en multietnisk population. Syftet 
var att undersöka förekomsten av patienter som 
kunde bedömas ha genomgått ingreppet. Journa-
ler för samtliga barn födda åren 2002–2006 som 

Figur I a–b. Pojke, 6 år 
gammal, född i Somalia. 
Vid 3 månaders ålder fick 
han diarréer. Behandlingen 
bestod av  att man brände på 
båda hörntandsanlagen. 

Figur I c–d. Tand 73 är 
tappformad med tunt lager 
emalj (1 c) och 83 saknas 
kliniskt. På röntgenbilden 
ses 83 som liten rotrest i 
gingivan (1 d).

” Syftet är att behandla diverse 
symtom, tillstånd och sjukdomar 
hos barnen, vanligast diarré, feber 
och kräkning.”
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hade erhållit minst en revisionsundersökning un-
der 2007–2009 granskades, och oförklarad avsak-
nad av primära hörntänder registrerades. Dessutom 
noterades uppgifter som bekräftade etniskt/natio-
nellt ursprung eller som underlättade ett antagande 
om det. Totalt granskades journaler för 1 133 barn 
varav 101 hade känt eller förmodat östafrikanskt ur-
sprung. Tjugofyra barn, varav 21 med östafrikanskt 
ursprung, saknade en eller fl era hörntänder utifrån 
vårt kriterium. Totalt saknades 45 hörntänder, de 
fl esta bilateralt i underkäken. Slutsatsen var att det 
fi nns patienter inom svensk tandvård som sanno-
likt har genomgått ingreppet.

DELARBETE III
Denna studie var kvalitativ och hade syftet att be-
skriva olika sätt att uppfatta och erfara ingreppet 
bland individer av östafrikanskt ursprung som bor 
i Sverige. Semistrukturella intervjuer genomför-
des med sex vuxna av somaliskt ursprung. Tre var 
kvinnor, och åldern för samtliga deltagare variera-
de mellan 26 och 54 år. De hade bott i Sverige mel-
lan 1 och 25 år, och fyra hade egna barn som hade 
genomgått ingreppet. Data från studien analysera-
des utifrån fenomenografi sk* ansats. 

Vår analys utmynnade i en modell där uppfatt-
ningar och erfarenheter kring IDE beskrevs på 
fyra olika sätt, som alla var starkt påverkade av de 
omständigheter som deltagarna hade befunnit sig 
i. Det kunde vara områden där traditionella behand-
lingsmetoder var utbredda och ansågs vara viktiga, 
sammanhang där människor i omgivningen hade 
stort infl ytande över familjeangelägenheter, där 
konventionell sjukvård var otillgänglig eller miss-
trodd eller andra omständigheter som upplevdes 
övermäktiga och okontrollerbara. Flera deltagare 
beskrev också ett alternativ till borttagning av tand-
anlagen där man i stället brände anlagen. 

Ett grundläggande synsätt var att ingreppet är 
en e� ektiv och nödvändig behandling för barn med 
olika symtom och sjukdomar, däribland diarré. En 
annan beskrivning var att IDE är en omdiskuterad 

gammal tradition, som å ena sidan har förstärkts 
genom egna och/eller omgivningens erfarenheter 
och å andra sidan ses med skepsis på grund av det 
sätt det genomförs på, vilket uppfattas som smärt-
samt, osanitärt och riskabelt. En tredje uppfattning 
var att ingreppet är ett alternativ till misslyckanden, 
en utväg när konventionell sjukvård inte har lyckats 
eller är misstrodd utifrån egna eller omgivningens 
erfarenheter. Slutligen kunde ingreppet också be-
skrivas som en desperat åtgärd, en lösning när man 
inte har något alternativ. Deltagare beskrev att 
otillgänglig sjukvård, ekonomiska hinder och/eller 
rådlöshet inför större samhällsfaktorer (exempelvis 
att vara på fl ykt) kunde vara bakgrund till despera-
tionen och att ingreppet utfördes. 

Studien gav värdefull information som under-
lättade förståelsen för uppfattningarna om och 
erfarenheterna av ingreppet samt komplexiteten i 
faktorer som påverkade dessa uppfattningar. 

DELARBETE IV
Med syftet att undersöka kännedom om, erfarenhet 
av och attityder till IDE bland sjuk- och tandvårds-
personal som arbetar med barn genomfördes en 
enkätstudie i tio kommuner i Dalarna, Söderman-
land, Värmland samt Region Örebro län. Inklude-
rade var 776 barnmorskor, läkare och sjuksköter-
skor inom akutmottagningar, barnavårdscentraler 
och mödravårdscentraler samt tandhygienister och 
tandläkare inom folktandvården. Svarsfrekvensen 
var 56 procent. Resultaten visade att mindre än 20 
procent av de svarande hade någon kännedom om 
IDE, och majoriteten av dessa arbetade inom folk-
tandvården. Av de som mötte barnpatienter i sin 
kliniska vardag uppgav 13 procent att de nog hade 
sett fall av IDE. Även här utgjorde tandvårdsper-
sonal majoriteten. Tandvårdspersonalen utmärk-
te sig också genom att i högre utsträckning se det 
som sitt professionella ansvar att upptäcka, utre-
da, behandla och/eller remittera fall av IDE samt 
att arbeta för att förhindra nya fall av IDE i Sverige. 

SLUTSATSER 
Indikation på förekomst av IDE-patienter inom 
svensk tandvård motiverar ökad uppmärksamhet 
kring ingreppet. Resultaten från delarbete III mo-
tiverar också medvetenhet om olikheter i uppfatt-
ningar och erfarenheter. I vidare led kan resultaten 
vara relevanta för hur bemötandet och informa-
tionsspridningen ska utformas till personer med 
ursprung i populationer där ingreppet förekommit. 
I dag känner vi inte till att några ingrepp genom-
förts i Sverige, men risken kan inte uteslutas. Där-
för bör information om tillståndet innefatta såväl 
information om ingreppet, som verktyg för motar-
betande av nya ingrepp. Den låga kunskapsnivån 
om IDE och olikheter i attityden till kliniskt ansvar 
bland sjuk- och tandvårdspersonal motiverar ock-
så ökad information om ingreppet. ●
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” … mindre än 20 procent av de svarande 
hade någon kännedom om IDE …”

*Fenomenografi är en 
kvalitativ forsknings-
ansats som fokuserar på 
uppfattningar, och varia-
tioner i uppfattningar, om 
ett visst fenomen, bland 
en grupp individer.




