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Tell Show Do-metoden 
och samtida strategier 
– en omvärldsanalys

Barn och ungdomar inskolas till tandvården och behandlas för 
tandvårdsrädsla och behandlingsproblematik genom Tell Show Do-
metoden (TSD). Internationella publikationer indikerar en trend som 
jämför och likställer digital avledning med TSD. Studierna är dock 
heterogena till sin design och tillåter inte en vetenskaplig jämförelse 
eller slutsats. Barn och ungdomar bör även fortsatt erbjudas trygghet 
och delaktighet i tandvården genom TSD-metoden.
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Barn och ungdomar behöver introduceras till tand-
vårdsmiljön inför de behandlingsmoment som ska 
genomföras [1]. För detta ändamål finns olika me-
toder beskrivna i litteraturen [1]. En av dessa är Tell 
Show Do (TSD) som rekommenderas i Sverige och 
i flertalet andra länder [1, 2]. Data understödjer att 
adekvat tillämpning av TSD förebygger utveckling-
en av tandvårdsrädsla och/eller behandlingsproble-
matik [3–9]. Metoden används också i beteende-
modifierande syfte för att neutralisera patientens 
redan negativa förväntning och/eller erfarenhet in-
för kommande behandlingsmoment [3–9]. Ytterli-
gare skäl att använda TSD är de etiska riktlinjer, la-
gar och förordningar som förespråkar patientens 
välmående och delaktighet i tandvården [2, 10–13].

TSD-metoden kräver att behandlaren uppmärk-
sammar och följer upp patientens respons under 
den pågående interaktionen med hänsyn till indi-
videns specifika förmågor och behov [1]. På så sätt 
får patienten fortlöpande adekvat återkoppling och 
guidas genom ökad svårighetsgrad i inskolningen 
[2, 7, 9]. Ett oavsiktligt okänsligt bemötande av pa-
tientens reaktioner kan däremot få motsatt effekt, 
att det önskvärda resultatet fördröjs eller uteblir 
[14, 15]. När TSD hanteras okunnigt kan det trigga 
utvecklingen av behandlingsproblematik och/el-
ler tandvårdsrädsla [14, 15]. Ett sådant scenario är 
kontraproduktivt för patienter, vårdnadshavare och 
tandvårdens organisation. 

I dag finns det olika vägar att få legitimation i Sve-

rige om man är utbildad i andra länder, vilket innebär 
att det finns tandläkare med grundutbildningar från 
olika länder med olika kunskapsmål i utbildningen. 
Detta ställer krav på den svenska tandvården att över-
föra erfarenhetsbaserad kunskap till nyutbildade och 
till tandläkare med legitimation förvärvad i Sverige 
efter godkänd kompletterande utbildning [16]. 

Barn och ungdomar förbereds och behandlas för 
tandvårdsrädsla och behandlingsproblematik av 
flera yrkeskategorier; tandsköterskor, tandhygie-
nister samt tandläkare. Det medför stor spridning 
avseende behandlarnas erfarenhet och tillämpning 
av TSD-metoden. Vidare visar data att tandvårds-
personal upplever osäkerhet i omhändertagandet 
av den yngre patienten [17]. 

Barn och ungdomar i Sverige erbjuds kostnadsfri 
tandvård med individuellt anpassad uppföljning. 
Tandvårdsmodellen skiljer sig därför väsentligt från 
europeiska och utomeuropeiska länders. Kulturella 
skillnader i synen på barn, de vuxnas auktoritet samt 
hur tandvården är uppbyggd i berörda länder antas 
påverka hur inskolning tillämpas reellt [1]. 

För att erbjuda hög och jämn behandlingskvali-
tet är det angeläget att patientens förberedelse och 
TSD-metodens tillämpning diskuteras yrkeskate-
gorierna emellan utifrån kunskap och etik. För att 
även höja kvaliteten på omhändertagandet av barn 
i tandvården behöver behandlare uppdateras fort-
löpande gällande ungas rådande miljöer, förutsätt-
ningar och kompetenser.
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Unga generationers tillvaro präglas sedan decen-
nier tillbaka av digitala lärverktyg och kommuni-
kationssätt [18–20]. Sålunda är barn i tandvården 
ofta rustade med både kompetens och preferens för 
digitala system [17, 19]. Detta stämmer frekvent in 
även på deras vårdnadshavare [19]. Statistikmyn-
digheten [19] konstaterade 2021 att 99 procent av 
8–19-åringarna använder internet och att nio av 
tio 16–85-åringar gör det dagligen [19, 20]. Vuxnas 
aktiviteter på nätet avser oftast hälsa, sjukdomar, 
livsstil och diet samt tandvårds- och vårdbesök. 
Däremot använder barn mest frekvent nätet för 
diverse spelaktiviteter [20].

Utifrån unga generationers digitala kompetens och 
preferenser samt rådande mångfald i utbildnings-
bakgrund och yrkeserfarenhet bland tandvårds-
personal behöver TSD aktualiseras. TSD-metoden 
behöver också belysas mot bakgrund av andra i tiden 
tillämpade, digitala patientförberedande strategier. 

SYFTE
Syftet med denna artikel är att genom en omvärlds-
analys ställa Tell Show Do-metoden i relation till 
samtida strategier som används för att bemöta unga 
patienters rädsla i tandvården.

DISKUSSION
I samarbete med European Academy of Paediatric 
Dentistry (EAPD) beskrev Roberts et al, 2010, in-
skolningstekniker som brukats i tandvården de se-

naste 80 åren [1]. Översikten visar att TSD-metoden 
bedöms vara acceptabel eftersom dess tillämpning 
ökar barns trygghet och förståelse för tandvårdsmil-
jön. Generellt anses förberedelsetekniker som avser 
att desensibilisera negativa erfarenheter och förstär-
ka/illustrera positiva beteenden utgöra önskvärda 
koncept [1]. Tandläkarens respektfulla förhållnings-
sätt till barn, vårdnadshavare och medarbetare po-
ängteras allmänt öka tilliten till behandlingsteamet 
[1]. Däremot tas avstånd från tekniker vilka tillåter 
behandlare att bruka våld mot barn genom onödig 
auktoritetsutövning eller bestraffning. Således fö-
respråkas inte Hand Över Mun-metoden (HOM) 
eller immobilisering av patienten [1]. 

Samtida strategier för behandling av rädsla
I den dagsaktuella tandvårdslitteraturen finns en 
tendens att forskare likställer TSD-metoden med 
Virtuell Realitet (VR) i behandlingen av barns oro, 
rädsla och smärta. Ran et al, 2021, studerade i Kina 
hur tandvårdsrädda (Children’s Fear Survey Sche-
dule-Dental Scale (CFSS-DS > 19)) 4–8-åringar på-
verkades av TSD och VR vid invasiv tandvård [21]. 
TSD-gruppen förbereddes på samma strukturera-
de sätt, dock ej individbaserat, medan VR-gruppen 
distraherades under tandvårdsmomenten [21]. Bar-
nen skattade själva graden av sin rädsla och smärt-
intensitet medan behandlaren bedömde deras ko-
operationsgrad [21]. Trots att en distraktionsmetod 
jämfördes med en trygghetsskapande teknik rappor-
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” Taktil avledning 
kan ges av vård
nads havare och 
tand sköterska 
genom kropps
kontakt till bar
net, till exempel 
genom att hålla 
handen.”
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terade barnen i VR-gruppen signifikant lägre rädsla 
och smärtintensitet än i TSD-gruppen. Barnen i VR-
gruppen koopererade också signifikant bättre än de 
barn som inskolats [21]. Resultatet står i stark kon-
trast till kunskapen om att barn som stegvis inskolas 
förvärvar trygghet och därför uppvisar mindre räds-
la i situationen [2]. Sannolikt står studiens resultat 
delvis för en kulturell skillnad om hur kommunika-
tion mellan barn och vuxna ska utspelas. En subtil 
auktoritetsutövning gentemot barnpatienten kan ha 
varit av betydelse. Det är också möjligt att behand-
larens egna förväntningar för studieresultatet spe-
lat roll för utvärderingen av patientkooperationen. 

En tänkbar förklaring är dock att VR så kraftfullt 
förmår stimulera och engagera sinnen att upplevel-
ser av rädsla och smärta dämpas eller inte får reellt 
tolkningsföreträde. Melzack, presenterade 2001 en 
förklaringsmodell för hur smärtstimuli moduleras 
i centrala nervsystemet, via ett nätverk av samspe-
lande strukturer, för att slutgiltigt förnimmas som 
smärtsamma eller icke smärtsamma [22]. Nutida 
forskning från Umeå centrum för funktionell hjär-
navbildning (UFBI), som utförs på vuxna frivilliga 
försökspersoner i realtid, bekräftar avledningens 
betydelse för smärtupplevelsers modulering [23]. 
I Nybergs studier 2018 framhävs ånyo förberedel-
sens, den positiva förväntans och placebo-effektens 
avgörande inverkan på individens smärtupplevelse 
[23, 24]. Därmed understödjer resultaten tandvår-
dens inställning till TSD-metodens betydelse för 
den unga patientens inskolning och behandling [2].

TSD-tekniken har vidare jämförts med televi-
sionens (tv:s) distraktion. I en prospektiv rando-
miserad studie fann Kharouda et al 2020 i Israel 
att tv:s effekt överträffade den för TSD [25]. Tand-
vårdsrädda 2–12-åringar vilka inte koopererade till 
invasiv behandling rapporterade bli mer hjälpta av 
distraktionen än av TSD [25]. Barnen i både TSD- och 
tv-gruppen rapporterade ökad rädsla inför lokalanes-
tesimomentet. Dock konstaterades i efterföljande 
procedurer signifikant lägre rädsla hos barnen i tv-
gruppen [25]. Monteiro et al, 2020, konstaterade i 
en systematisk Cochrane-översikt att det saknas 
samstämmig evidens för någon metod som kan få 
barn att samarbeta bättre till lokal anestesi i tandvår-
den [26]. Översikten byggde på 26 randomiserade 
studier utförda 2002–2019 i Storbritannien, USA, 
Nederländerna, Iran, Indien, Frankrike, Egypten, 
Saudi Arabien, Syrien, Mexico och Korea. I dessa 
ingick sammantaget 2 435 deltagare, 2–16 år gamla 
[26]. Tandvårdspersonal som inskolar barn ifråga-
sätter inte sällan om förskolebarn ska visas bedöv-
ningssprutan eftersom den är stressframkallande. 
Vidigal et al, 2021, studerade frågeställningen hos 

en grupp 3–5-åringar i Spanien. En grupp av barnen 
fick åldersadekvat anpassad TSD inför N. mandibu-
laris-blockad medan sprutan doldes för jämförel-
segruppen [27]. Ingen skillnad mellan metoderna 
observerades beträffande barnens självvärderade 
smärta eller rädsla under behandlingen [27]. En för-
klaring kan vara att injektionsupplevelsen tenderar 
att vara en negativ erfarenhet av obehag och smärta 
för många barn och ungdomar [28].

För att kunna erbjuda svenska barn ett samtida 
alternativ för behandlingen av tandvårdsrädsla prö-
vade Shahnavaz et al 2018 en digital form av Kognitiv 
Beteende-Terapi (KBT). KBT kombinerades med 
klinisk träning och psykologhandledning på individ-
nivå [29]. Studien visade att nio av femton patienter 
klarade av att slutligen få intraoral bedövning utförd 
[29]. Att endast en del av barnen blev hjälpta i sin 
tandvårdsrädsla kan förklaras med att rädsla är en 
unik och komplex företeelse som inte kan lösas av 
ett digitalt inslag per se. Den digitala metoden kan 
dock utvecklas vidare till gagn för ungas behov och 
preferens av tidsenliga inslag i tandvården.

Sammantaget pekar data mot att äldre barn som 
utvecklat tandvårdsrädsla kan vara betjänta av me-
toderna TSD och KBT. Yngre barn samt barn som 
har en neutral inställning till mötet med tandvården 
bör inskolas genom TSD.

Distraktion
Efter att barnpatienten förberetts med TSD-me-
toden, uppvisar trygghet och koopererar fullkom-
ligt är det lämpligt att under behandlingen avleda 
fokus från stressande moment [30]. På så sätt an-
vänds alla tillgängliga metoder för att ytterligare 
förebygga och dämpa upplevelser av obehag, oro, 
rädsla och smärta [30].

Distraktion av patienten kan uppnås genom att 
engagera dennes sinnen taktilt, audiellt och/eller 
visuellt [30]. Taktil avledning kan ges av vårdnads-
havare och tandsköterska genom kroppskontakt till 
barnet, till exempel genom att hålla handen. Den 
taktiken har brukats framgångsrikt under årtionden 
i svensk tandvård. Likaså kan unga patienter dis-
tra heras audiellt i medhavda hörlurar och självvalt 
innehåll, bort från obehag utlöst av borrvibrationer 
och borrljud. Traditionellt har tandvården använt 
visuell distraktion genom detaljrika bilder upphäng-
da i taket. I modern tid möts patienten ibland av en 
tv-skärm som uppfyller den rollen. Det finns dock 
ännu ingen vetenskaplig konsensus för vilken som 
är den bästa distraktionsmodellen vid tandvård [30].

Nilsson et al, 2013, fann att barn i vården som 
genomgår byte av sårförband rapporterade min-
dre rädsla och smärtintensitet om flertalet sinnen 
samtidigt var engagerade [31]. Enligt en systematisk 
översikt av randomiserade kliniska studier (RCT) 
2019 är den vetenskapliga evidensen för att distrak-
tion minskar barns upplevelser av rädsla och smärta 
i tandvården mycket låg [30].

” Sammantaget pekar data mot att äldre barn  
som utvecklat tandvårdsrädsla kan vara betjänta  
av metoderna TSD och KBT.”
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Högst sannolikt har barn individuella preferenser 
för distraktion under en given behandling och ut-
vecklingsfas. De individuella behoven kan bemötas 
genom behandlarens lyhördhet och engagemang  
i situationen. Metodologiskt välutförda RCT-studier 
behövs framöver för att rusta tandvården med dis-
traktionens optimala tillämpning.

Digital distraktion 
Den mest tidsenliga distraktionsmetoden i dag är 
Virtuell Realitet (VR). Den utgörs av ett par glas-
ögon med inbyggd mjukprogramvara som kan dis-
trahera flera sinnen simultant, aktivt och/eller pas-
sivt [21]. I tandvården utgör dock VR-glasögonen 
ett hinder för kommunikationen mellan barn och 
behandlare eftersom ögonkontakten omöjliggörs. 
När behandlaren inte kan avläsa patientens reak-
tioner krävs än större krav på att TSD utförts in di-
vid anpassat. Då kan patienten uppleva trygghet un-
der distraktionen.

Sammantaget visar omvärldsanalysen att digitali-
seringen vinner kraft i allmänna och specialiserade 
barntandvården som distraktions- och behandlings-
metod. Den digitala tekniken erbjuds genom flera 
redskap, till exempel telefon-app, animerad film, 
video, VR och television. Värdegrunden och rekom-
mendationerna för hur tandvård ska erbjudas barn 
och ungdomar står dock oförändrade kvar i enlig-
het med Svensk Pedodontiförening samt Barnkon-
ventionen och Tandvårdslagen [9–11]. Nya digitala 
distraktionssätt under pågående behandling som ap-
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pellerar till barns och ungdomars intresse utvecklas 
dock vidare [32–36]. För tandvårdens behandlare 
gäller att kunna inkorporera inslag av digital distrak-
tion i samband med TSD utan att äventyra barn och 
ungdomars trygghet, anknytning och delaktighet.

KONKLUSION 
En tilltagande del av barns skoltid och fritid är di-
gitaliserad. Liknande utveckling observeras också 
inom tandvården, som allt oftare erbjuder barn di-
gitala distraktionssätt. Internationella publikatio-
ner indikerar en trend som jämför och likställer di-
gital avledning med tillämpning av TSD. Flertalet 
studier redovisar den digitala distraktionens över-
lägsenhet gentemot TSD för att dämpa barns rädsla 
och smärta under invasiva tandvårdsmoment. Av-
ledning som samtidigt engagerar visuellt och audi-
ellt framhävs som vinnande koncept. Studierna är 
dock heterogena till sin design och tillåter inte en 
vetenskaplig jämförelse eller slutsats. 

Barn och ungdomar i tandvården bör fortsatt erbju-
das trygghet och delaktighet enligt Barnkonventio-
nen, Tandvårdslagen och de nationella riktlinjerna 
från 2021. TSD är en tillitsskapande interpersonell 
metod som möjliggör för patienten att knyta an till 
behandlingsteamet. Först därefter kan distraktion 
erbjudas för att leda bort fokus från pågående obe-
hagliga behandlingsmoment. En hybridmodell av 
TSD och VR kan utvecklas på sikt till ett framtidens 
koncept som appellerar till ungas preferenser för 
digital stimulans. l
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