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Fysisk restriktion i form av minimalt fasthållande kan behövas  
vid akuta tandvårdsbehandlingar av barn så att invasiva 
procedurer kan utföras. Vid dessa tillfällen läggs vikt på 
tandläkarens preoperativa information till vårdnadshavaren 
samt inhämtning av samtycke om sedering och fysisk restriktion. 
Därutöver rekommenderas att vårdnadshavaren tar ställning till 
sin roll i behandlingsrummet. 

Akut tandvård som inkluderar fysisk restriktion av 
förskolebarnet får endast utföras under oral eller 
rektal sedering för att uppfylla de etiska kraven. I 
Sverige liksom i flertalet länder anses det inte vara 
lege artis att tvinga barn och ungdomar till tand
vård [1–6]. I stället bygger behandlingsprinciper 
och personalens attityder på respekt för barnet oav
sett dess ålder, kön, förmågor, etnicitet eller socia
la status [1–6]. Barn förbereds därför rutinmässigt 
inför tandvårdsprocedurer och görs delaktiga för 
att kunna förstå behandlingens syfte utifrån den 
egna kapaciteten [1–6]. Tandvårdspersonalen an
passar kommunikationssättet till det enskilda bar
nets behov och skapar trygghet inför såväl invasi
va som icke invasiva moment. På så sätt förebyggs 
risken för negativa effekter hos barnet, som utveck
lingen av rädsla, uteblivande från tandvårdsbesök 
och sämre tandhälsa [7–14]. Alla goda föresatser 
till trots kan dock barns omogenhet i kombination 
med ett akut tandvårdsbehov omöjliggöra ett rutin
mässigt omhändertagande med önskvärt resultat.

PREOPERATIV SEDERING OCH FYSISK 
RESTRIKTION AV BARN UNDER 6 ÅR 
Enligt ”Tandvårdens Läkemedel 2020–2021” be
handlar allmäntandvården barn ≥ 10 kg under se
dering. Barn som väger < 10 kg remitteras till spe
cialisttandvården [15]. 

När den akuta situationen uppkommer och barnet 
inte förmår samarbeta för att få hjälp krävs preope
rativ sedering oralt eller rektalt [15]. Sedering med 
midazolam förespråkas framför allt för att dämpa 

negativa upplevelser som reaktioner inför okända 
procedurer eller behandlare. Detta uppnås ofta ge
nom midazolams amnesiverkan [15]. Den preope
rativa sederingen rättfärdigas vidare av att barnet 
behöver hållas i under kritiska behandlingsmoment 
för att nödvändig tandvård ska kunna genomföras 
utan risk för att skada barnet. Det paradoxala är att 
fasthållningen i sig kan trigga barns fysiska reak
tion. En stundvis bestämd fysisk restriktion är där
för nödvändig trots att sederingen har en muskel
avslappnande verkan.

TANDVÅRDSPERSONAL 
Kunskap och förberedelse

Extraordinära inslag som faller utanför de invan
da behandlingsrutinerna, som fysisk restriktion, 
utmanar både den enskilde i personalen samt be
handlingsteamets kunskap och samarbete. Barnets 
verbala och fysiska reaktioner kan dessutom upp
levas känslomässigt belastande och energikrävan
de. Behandlingsteamet behöver i förväg diskutera 
tvångsinslag i behandlingen för att känna sig yrkes
mässigt förberedda och trygga [1–2]. När den aku
ta situationen väl uppstått krävs att all personal är 
kunskapsmässigt rustad och införstådd med stra
tegier och arbetsfördelningar i teamet. 

Tandvårdslitteraturen erbjuder inte guidning 
om på vilket sätt barn kan fasthållas för nödvändig 
tandvård. Ändå möter tandvårdspersonal dagli
gen situationer då snabba beslut i frågan måste tas 
och behandling genomföras. Eftersom varje barns 
omständigheter är unika och mångfaktoriella kan 
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Figur I. Exempel på fysisk 
restriktion av förskolebarn 
under sedering med mi-
dazolam vid akut omhän-
dertagande. Tandläkare, 
assisterande personal och 
vårdnadshavare medverkar.
Barnen och vårdnadshavarna 
har samtyckt till publicering av 
bilderna.
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situationen väl 
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att all personal är 
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inte generell handledning gälla i varje enskilt fall. 
Flödet i behandlingsprocessen ska inkludera 

1. behandlarens beslut om sedering och fysisk re
strik tion 

2. motivering/förankring av beslut hos vårdnads
havare 

3. vårdnadshavares samtycke till sedering och fy
sisk restriktion 

4. beslut om vårdnadshavares roll vid fasthållning 
av barnet 

5. sedering av barnet 
6. uppmärksamma barnets/vårdnadshavares reak

tioner under den akuta behandlingen 
7. postoperativt samtal.

Tandvårdspersonal ska vara medveten om att fast
hållning av barn likställs med en våldshandling när 
ingreppet inte rättfärdigas etiskt och genomförs väl
planerat och kunnigt. I det etiska förhållningssättet 
ingår att personalen kommunicerar medmänsklig
het, medkänsla och lyhördhet samt strävar efter att 
underlätta upplevelsen för barn och vårdnadshavare. 
För att under barnets fasthållning minimera risken 
för onödigt fysiskt och psykiskt lidande ska endast 
minsta möjliga kraft användas [1–2]. 

Vetenskapliga data i tandvården saknas som 
utifrån akuta tvingande patientsituationer belyser 
barns, vårdnadshavares och behandlares upplevel
ser, önskemål och krav. Däremot erbjuds sjukvårds
personal, vid liknande etiska dilemman, stöd genom 
observationsstudier som åskådliggör arbetssätt och 
reaktioner hos arbetsteam [16–18]. Tandvården kan 
få viss guidning genom rönen, men behöver skapa en 
egen vetenskaplig platå för uppdatering av rutiner. 

Fysisk restriktion
Strukturen på den fysiska restriktionen kan plane
ras och utformas på följande sätt: 
1. Det sederade förskolebarnet läggs i behandlings

stolen. 
2. En personal håller i barnets huvud bakifrån. 
3. Tandsköterska assisterar och/eller håller i bar

nets händer på dess mage. 
4. Vårdnadshavaren håller i barnets händer eller 

agerar endast känslomässigt stöd. 
Ofta är det tillräckligt att barnets händer hålls på 

dess mage. I fall då barnet är fysiskt mer oroligt krävs 
att också benen hålls fast. Den fysiska restriktionen 
ska utföras med väl avvägd kraft.

FÖRSKOLEBARN
Förskolebarn är individer som inom sin åldersgrupp 
skiljer sig i mognad, kommunikationssätt och förmå
gor. I den akuta tandvårdssituationen är dock varje 
barn ytterst utsatt, för när kontrollen över jaget för
svinner får upplevelser av ångest, rädsla och smärta 
högre genomslag [19]. Oavsett ålder och den akuta 
situationens beskaffenhet kan barn hindras att ko
operera på grund av medicinska tillstånd och/eller 
funktionsvariationer [14]. 

Även då barnet bedöms som tryggt och rustat för 
en behandling behöver det mycket stöd och förstå
else från personalens sida. Stödet behöver också 
grundas i en vuxens närvaro som barnet har nära 
relation till och förtroende för, det vill säga en god 
anknytning [9]. Barns välbefinnande gagnas vidare 
av att tandvården upprätthåller god kommunikation 
till vårdnadshavarna. 

Barnets rätt att bestämma över sin egen kropp, 
autonomiprincipen, ska alltid värnas maximalt 
oavsett terapival. Att påtvinga barn akut tandvård 
ska dock vara ett sistavalsalternativ när ingen annan 
möjlighet finns att inom rimlig tid och enligt gängse 
rekommendationer lindra värk och lidande [1–6]. 

VÅRDNADSHAVARE
Tandvården saknar data om föräldrars upplevelser 
av sina barns akuttandvård och sin egen delaktig
het i dessa situationer. Från kunskapen om barns 
sjukhusvård konstaterade KristenssonHallström 
(1999) att föräldrar i allmänhet visade intresse att 
samarbeta med vårdpersonalen för att gagna bar
nets tillfrisknande [16]. Även de föräldrar som kän
de sig osäkra i sjukhusmiljön visade vilja att ha en 
aktiv roll i vårdbesluten kring sina barn [16]. 

För att kunna företräda barnets intressen optimalt 
är det för vårdnadshavaren avgörande att tandläka
ren i förväg kommunicerar den föreslagna strategin 
om fysisk restriktion. Vårdnadshavaren ska få infor
mation när alternativa terapier finns. Dessutom ska 
vårdnadshavarens roll fastställas att 
1. endast vara ett emotionellt stöd för barnet och 

överlåta fasthållningen till det professionella tea
met eller att

2. aktivt hålla i barnet [1]. 
Oavsett om en aktiv eller passiv roll intas ska 

samtycke ges. 
Behandling som innefattar fasthållning av barn 

kräver energi och känslomässigt engagemang av 
vårdnadshavaren. Den naturliga instinkten att 
skydda sitt barn från tvång, våld och lidande kom
mer i konflikt med kravet att interagera och ha en 
meningsfull dialog med tandvårdspersonalen. 
Barnets fysiska och verbala protester kan lätt väcka 
osäkerhet, ledsnad och upprördhet hos vårdnads
havaren. Känslorna kan överskugga förståelsen för 
situationen och underminera vidare interaktion med 
tandvårdsteamet. 

Som jämförelse fann Svendsen et al 2017 att in
teraktionen mellan sjukvårdspersonal och föräldrar 
ansträngdes när barn tvingades fysiskt att genomgå 
invasiva medicinska procedurer [17]. Föräldrarnas 
roll varierade då mellan att antingen bli mer res
pektive mindre delaktiga i fasthållningen eller att 
helt överlåta uppgiften till personalen [17]. 

Frånvaro av samtycke
Ett dilemma uppstår när vårdnadshavaren motsä
ger sig sederingen och/eller barnets fasthållning. 

” Tandvårds
personal ska 
vara medveten 
om att fasthåll
ning av barn 
likställs med en 
våldshandling 
när ingreppet 
inte rättfärdi
gas etiskt och 
genom förs 
välplanerat och 
kunnigt.”
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Vårdnadshavarens ovilja att ge sitt samtycke kan 
bottna i otillräckliga förberedelser, som informa
tion och guidning. I första hand behöver förälderns 
farhågor klargöras via ett lugnt och metodiskt sam
tal. Föreställningar, oro, rädsla och utsatthet behö
ver bemötas med tydlig information, stöd och för
ståelse. Om situationen fortsatt är låst kan ändrat 
fokus vara behjälpligt och råd sökas hos övrig pro
fessionell expertis. I det enskilda fallet kan, efter 
diskussion med specialisttandvården, behandling 
under narkos bli aktuell om resurser finns. En para
dox är att narkospersonalen initialt också behöver 
utöva fysisk restriktion. 

En låst kommunikation kräver omedelbar han
tering av tandvården, varigenom barnets lidande 
kan förkortas. Administrering av analgetika och råd 
därom bidrar till att minimera lidandet. 

När alla möjligheter är uttömda att i samförstånd 
med vårdnadshavaren hjälpa barnets akuta tillstånd 
ska orosanmälan om barn som far illa göras till Soci
altjänsten [20].

ETISKA VÄRDERINGAR
De etiska värderingarna och principerna samt deras 
implementering får inte överges när förskolebarnet 
behandlas akut/fasthålls [1–6]. Att mot barns vilja 
använda fysisk restriktion i tandvården är det näst 
bästa valet och ska inte utföras utan sedering. Bar

nets rätt till att i alla situationer få bästa möjliga be
mötande, behandling och upplevelse av tandvård är 
odiskutabelt [3–6]. Först när rutinmässiga procedu
rer inte räcker till för att hjälpa barnet inom rimlig 
tid ska fysisk restriktion övervägas [1–6]. Tvingan
de procedurer inom tandvården kan inte rättfärdi
gas utan att det finns synnerligen goda skäl. 

När fysisk restriktion är den ultimata lösningen 
för att lindra akuta tillstånd och lidande behöver be
handlingssättet grundas i kunskap och förberedelser 
[1–2]. Inte desto mindre visar en omvärldsanalys att 
barn fortfarande kan utsättas för tvång och oberät
tigad fysisk restriktion [21–23]. 

POSTOPERATIVT SAMTAL
När den akuta behandlingen är avslutad återstår 
frågan hur uppdämda känslor hos barnet och vård
nadshavaren kan hanteras vidare. Om inte direkt 
möjlighet funnits till ett postoperativt samtal ska ett 
senare tillfälle erbjudas. Möjligheten att få uttrycka 
sina upplevelser och ställa frågor hjälper barnet och 
vårdnadshavaren att komma till ett känslomässigt 
avslut. Det postoperativa samtalet skapar då förtro
ende inför fortsatt tandvård.

DOKUMENTATION
Dokumentation som bekräftar vårdnadshavarens 
ställningstaganden ska journalföras. l
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