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Sammanfattning 

Bakgrund: Tandvårdsrädsla innebär oro och ångest inför att besöka tandvården vilket kan 

skapa både fysiskt och psykiskt lidande för barnet. Rädsla för tandvården kan uppkomma på 

grund av olika faktorer såsom tidigare smärtsam upplevelse hos tandvården, lägre 

socioekonomisk status och påverkan från föräldrar, framförallt från modern. Tandvården har 

en viktig uppgift att försöka lindra rädslan om den uppstår. 

Syfte: Att undersöka om distraktion eller användning av Midazolam har effekt på 

tandvårdsrädsla/ångest hos barn. 

Metod: Litteraturstudie. 

Resultat: Två studier visade att Midazolam hade bättre effekt än placebo mot ångest. Oral 

administrering av läkemedlet visade sig ha god effekt på barnets samarbetsförmåga och 

minskade dessutom rörligheten under behandlingen. När läkemedlet jämfördes med N2O 

fanns inga signifikanta skillnader, även om N2O visade sig ha bättre effekt på uppförande.  

VR och AVD med videoglasögon visade sig ha bäst ångestreducerande effekt av 

distraktionsmetoderna. Musik som ensam distraktion visade ej på någon positiv effekt. 

Diskussion: Det finns studier som visar att både Midazolam och distraktion med framförallt 

VR och AVD med videoglasögon har god effekt och metoderna kan därför ses som 

betydelsefulla för att lindra tandvårdsrädsla kortsiktigt. Eftersom antalet studier om 

Midazolams effekt var begränsat är det relevant med mer forskning inom ämnesområdet. 

Nyckelord: Distraktion, Midazolam, sedering, tandvårdsrädsla, tandvårdsångest. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

Background: Dental fear involves anxiety for visit the dentist which can create both physical 

and mental suffering for the child. Dental fear can arise due to various factors such as 

previous painful experience in dental care, lower socio-economic status, influence from 

parents. Reduction of fear is an important task for the dental care.  

 

Purpose: To investigate whether distraction or the use of Midazolam has an effect on dental 

fear/anxiety in children. 

 

Method: Literature study. 

 

Result: Two studies showed that Midazolam had a better effect than placebo against anxiety. 

Oral administration of the drug reduced mobility during treatment. When the drug was 

compared to N2O, there were no significant differences, although N2O was found to have a 

better effect on behavior. VR and AVD with videoglasses proved to have the best anxiety-

reducing effect of the distraction methods. Music as a single distraction did not show any 

positive effect. 

Discussion: Existing studies show that both Midazolam and distraction with mainly VR and 

AVD have good effect. Both methods can therefore be considered as important in relieving 

dental fear in the short term. The number of studies that examined the effect of Midazolam 

were limited, more research in the subject area therefore relevant. 

Keywords: Dental fear, dental anxiety, distraction, Midazolam, sedation. 
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Inledning  

Livskvalitet är ett begrepp som påverkas av många olika faktorer. Frånvaro av orala 

sjukdomar är en viktig faktor för att en individ ska må bra och den orala hälsan påverkar både 

den allmänna -och den psykiska hälsan (Hirani & Tariq, 2018). För att undvika problem med 

munhälsan är det viktigt att besöka tandvården regelbundet. Att vara tandvårdsrädd är en av 

de vanligaste anledningarna till att individen uteblir från sina bokade tider (Jovanovic-

Medojevic, Neskovic & Medojevic, 2015). Hos barnet kan konsekvenserna av detta bli smärta 

i mun och tänder, vilket kan ha negativ inverkan på aktiviteter, närvaro i skolan samt skapa 

problem med inlärning och koncentration (Pratiwi, Akbar, Pasiga, Samad, Anwar, 

Djamaluddin & Aprillia, 2018). Rädsla för tandvården är inte ovanligt utan förekommer hos 

cirka 9% av alla barn (Carillo-Diaz, Crego & Romero-Maroto, 2013). 

 

Bakgrund 

Barnets kognitiva utveckling 

Det finns olika teorier som beskriver ett barns kognitiva utveckling. Den mest välkända av 

dessa utvecklades av biologen Piaget. Det centrala i hans teori är att utveckling sker genom 

handling. När barn aktivt handlar och hanterar situationer får de erfarenhet som efterhand lär 

dem att förstå och begripa världen. I åldern 2 till 6 - 7 år befinner sig barnet i den 

preoperationella fasen. I den fasen kan barnet endast förhålla sig till en eller några få aspekter 

av en situation och det är starkt bundet till visuella intryck. Barnet har till exempel svårt att 

förstå att ett högt och smalt samt ett lågt och brett glas innehåller samma mängd vatten. Med 

hjälp av ord som abstrakta symboler kan det föreställa sig både händelser och människor 

(Bunkholdt & Nilsson, 1995). Mellan 2–4 års ålder präglas barnets tänkande av animism och 

egoism. Med animism avses exempelvis att barnet tror att döda föremål är levande, t. ex 

”lampan slog mig” och egoismen manifesteras genom att barnet har svårt att se situationer ur 

andra människors perspektiv. Det egocentriska tänkandet avtar enligt Piaget när barnet närmar 

sig 7-årsåldern genom att det då börjar kunna resonera på ett mer realistiskt sätt samt kunna se 

utöver sitt eget perspektiv (Bunkholdt & Nilsson, 1995). 

I det konkreta operationella stadiet som infaller när barnet är mellan 7 – 12 år inträder en 

förändring i det abstrakta tänkandet.  
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Barnet kan då tänka på flera aspekter samtidigt när det gäller ett föremål eller en händelse. Ett 

bra exempel på barnets ökade abstraktionsförmåga är att en 8-åring kan rita en enklare karta 

för att beskriva hur man ska gå för att komma till en viss plats. Anledningen till att detta 

stadie kallas för det konkreta operationella stadiet grundar sig på att barnet endast kan tänka 

logiskt och abstrakt om bekanta och konkreta objekt.  Barnet har svårt att tänka hypotetiskt 

om händelser eller situationer de inte har varit med om (Bunkholdt & Nilsson, 1995). 

Det formellt operationella stadiet som sträcker sig från 12-års ålder och uppåt karakteriseras 

av att barnet helt frigör sig från det konkreta och bekanta. Barnet kan föreställa sig alternativ 

även till sådant som de inte har erfarenhet av. Denna typ av tänkande kallas för hypotetiskt 

tänkande (Bunkholdt & Nilsson, 1995). 

 

Rädsla  

Rädsla och ångest är två normala känslomässiga reaktioner på situationer som upplevs farliga 

eller hotande. Källan till att de uppstår kan vara externa faktorer såsom andra människor, 

platser och föremål eller interna, såsom tankar, känslor eller övertygelser (Craske, 2003). 

Ångest kan utlösas av faktorer som hot mot självkänsla eller säkerhet, separationer och 

situationer som kan innebära granskande från andra människor (Ottoson & D’Elia, 2008). 

Barn är ofta rädda för saker vilket kan ses som en normal del i barnets utveckling. Att vara 

rädd för sjukvården och speciellt för nålstick förefaller vara en särskilt utbredd rädsla hos 

barn. En sådan situation upplevs för många barn som det mest fruktade och smärtsamma de 

kan utsättas för (McMurtry, Noel, Chambers & McGrath, 2011). 

 

Tandvårdsrädsla 

Tandvårdsrädsla kännetecknas av en fysisk och/eller känslomässig reaktion på en obehaglig 

upplevelse eller hot. I tandvårdsmiljön kan detta hot vara en smärtsam injektion eller 

behandling, obehag över att behöva hålla munnen öppen under lång tid eller att behandlingen 

blir långdragen (White, Giblin & Boyd, 2017). Ångest som är relaterad till tandvårdsrädsla 

kan uppkomma och vara lika stark både före och under behandlingen (Barasuol, da Silva, 

Reichert, Fraiz & Menezez, 2017). Individen kan känna sig orolig, nervös och/eller ha en 

olustig känsla i kroppen (Pratiwi et al., 2018).  
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Bland de som upplever svår tandvårdsrädsla/ångest är psykiska och fysiska reaktioner mycket 

vanliga. När en person känner rädsla inför något aktiveras det autonoma nervsystemet vilket 

skapar obehagliga symptom (Barasuol et al., 2017). 

I en studie av Morgan, Rodd, Poritt, Creswell, Newton & Marshman (2017) fick barn och 

ungdomar beskriva vilka symptom de upplevde under episoder av tandvårdsrädsla. Reaktioner 

som uppkom var svettningar, skakningar, fjärilar i magen, magont och sjukdomskänsla. Efter 

tandvårdsbesöket upplevde deltagarna olika känslor såsom trötthet. 

Litteratur och studier som berör ämnet använder tre olika definitioner av tandvårdsrädsla hos 

barn. Begreppen ”dental fear”, ”dental anxiety” och ”dental phobia” används för att beskriva 

den övermäktiga känsla vissa patienter med tandvårdsrädsla upplever inom sig (Shahnavaz, 

Rutley, Larsson & Dahllöf, 2015). ”Dental fear” är rädsla som är relaterad till ett visst objekt 

(exempelvis tandläkarborr) och är en normal känslomässig reaktion på något som upplevs 

obehagligt. ”Dental anxiety” är inte kopplad till något speciellt objekt utan är en mer ospecifik 

känsla av oro och obehag där barnet förväntar sig att något otäckt skall hända. Den sista 

”dental phobia” är en svår typ av tandvårdsrädsla som ofta resulterar i helt undvikande av 

tandvård och vid behandling föreligger stor oro och rädsla hos barnet (Klingberg & Arnrup, 

2017) 

 

Tandvårdsrädslans etiologi och riskfaktorer 

Tidigare studier har visat att blyghet och detta i kombination med negativa känslor är faktorer 

som påverkar utvecklingen av tandvårdsrädsla hos barn (Stenebrand, 2015). Enligt Stenbrand 

(2015) kan en tidigare smärtsam behandling eller upplevelse av att tappa kontrollen under 

behandlingen påverka uppkomsten av tandvårdsrädsla. Rädslan för att förlora kontrollen och 

tidigare smärtsam behandling som viktig orsak stöds även av Jovanović-Medojević et al 

(2015).  

Andra faktorer som lyfts fram är negativa tandvårdsberättelser från andra individer, rädsla för 

nålar och stick samt känsla av sårbarhet (Jovanović-Medojević et al., 2015). 

Att en smärtsam behandling i barndomen har betydelse för att utveckla tandvårdsrädsla som 

finns kvar även i vuxen ålder visades i en studie av Oliveira, Vale, Bendo, Paiva & Serra-

Negra (2017).  
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De deltagare som haft en negativ upplevelse av tandvården som barn hade betydligt högre risk 

att utveckla tandvårdsrädsla jämfört med de deltagare som inte upplevt något obehag. Det var 

också vanligare att deltagarna med tandvårdsrädsla upplevde mer smärta och obehag i 

munnen än de utan rädslan (Oliveira et al., 2017). 

Socioekonomisk nivå och familjeförhållanden är faktorer som visats ha betydelse. I en svensk 

studie framkom att barn som bodde i områden med lägre socioekonomisk nivå hade högre 

förekomst av tandvårdsrädsla än barn som kom från ett område med högre status. Den visade 

även att barn som bodde med endast en förälder hade ökad risk (Gustafsson, Arnrup, Broberg, 

Bodin & Berggren, 2007). 

Studier har visat att mammans och barnets relation samt moderns förmåga att kunna hantera 

och bemöta sitt barns oro och ångest har stor betydelse för utvecklingen av tandvårdsrädsla. 

Moderns personlighet spelar en viktig roll i hur väl barnet klarar av att hantera situationer där 

obehag kan uppstå, exempelvis vid tandvårdsbehandling (Themessl-Huber, Freeman, 

Humphris, MacGillivray & Terzi, 2010). Det föreligger också könsskillnader. En studie som 

genomförts av Stenebrand (2015) visade att flickor rapporterade tandvårdsrädsla i högre 

utsträckning än pojkar. 

 

Olika mätmetoder för att uppskatta ångest och uppförande 

Ångest som uppstår på grund av tandvårdsrädsla kan uppskattas eller mätas genom olika 

skalor eller metoder. Venham’s picture test (VPT) är en metod där barnet själv får uppskatta 

sin ångest med hjälp av bilder som antingen har en glad eller en ledsen figur (bilaga 1) (Navit, 

Johri, Khan, Singh, Chadha, Navit, Sharma & Bahuguna, 2015). VCRS som står för 

Venham’s clinical anxiety rating scale är en 6-punktsskala som används för att bedöma 

barnets ångestnivå av behandlaren (bilaga 1) (Navit et al., 2015). MCDAS är en 

självuppskattning av upplevd ångest som består av 8 frågor och där varje fråga har 5 olika 

svarsalternativ (bilaga 2) (Aminabadi, Erfanparast, Sohrabi, Oskouei & Naghili, 2012). 

MVARS står för Modified Venham's clinical ratings of anxiety and cooperative behaviour 

scale och mäter både ångest och barnets vilja att samarbeta (Al-Khotani, Bello & Christidis, 

2016). Vid uppskattning av uppförande, rörlighet och samarbetsförmåga används ofta The 

Houpt behaviour rating scale som är en 5 punkters skala (bilaga 3) och Briekopf and Buttner 

som är en skala mellan 1 och 4 (bilaga 3) (Wilson, Welbury & Girdler, 2002).  
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Förebyggande behandling 

Att arbeta förebyggande är viktigt och kan förhindra att rädsla uppstår. Tell-show-do är en 

modell som går ut på att tandvårdspersonalen talar om för barnet vad som ska hända och efter 

det visar hur det går till med hjälp av till exempel instrument och en modell. Efter det utförs 

momenten på barnet precis som förklarat. En fördel med denna metod är att den med ett 

anpassat språk och utförande kan användas på barn i alla åldrar (Sharma et al., 2014). 

 

Behandlingssvårigheter 

Barns behandlingssvårigheter benämns inom engelskan som ”dental behaviour management 

problems (DBMP)”. DBMP är ett samlingsnamn för uppförande som kan innebära utdragen 

eller inställd/avbruten behandling. Vissa barn kan hantera stressiga situationer, exempelvis 

besök hos tandvården medan andra barn är sårbara och mer benägna att reagera med 

känslomässiga eller beteendemässiga reaktioner (Gustafsson, Broberg, Bodin, Berggren, & 

Arnrup, 2010). Enligt Gustafsson et al. (2010) finns ett starkt samband mellan tandvårdsrädsla 

och DBMP. Ett barn som inte vill samarbeta, rör sig mycket under behandlingen och är ledset. 

En sådan situation innebär en stor utmaning för tandvårdspersonalen och kan påverka 

möjligheten till en säker behandling. Risken för att barnet råkar skadas under behandlingen 

ökar vid DBMP (Sharma, Mahajan, Thakur & Kotwal, 2014). För att kunna behandla dessa 

barn på ett säkert och smidigare sätt krävs då ofta någon form av behandling (Faghihian, 

Eshghi, Faghihian & Kaviani, 2018). 

 

Behandlingsalternativ 

Distraktion 

Distraktion är en väl tolererad metod som används både inom sjukvård och tandvård. Syftet är 

att minska obehag genom att störa/förflytta barnets uppmärksamhet bort från den obehagliga 

situationen. På så sätt går det oftast att genomföra och avsluta en behandling (Al-Khotani et 

al., 2016). Exempel på olika sätt att distrahera är musik, bilder och tecknade filmer (Kaur, 

Jindal, Dua, Mahajan, Sethi & Garg, 2015). Det finns tre vanliga förekommande typer av 

distraktioner som används allmänt inom tandvård. De två första är audio och audiovisuell 

distraktion (AVD). Med audio menas musik eller berättande genom exempelvis hörlurar 

medan AVD betyder bild och ljud genom tv eller videoglasögon samt ibland hörlurar.  



6 
 

Metoderna medför en låg kostnad och stör inte behandlingen (Barreiros, de Oliveira, de 

Queiroz, da Silva, de Paula-Silva & Kuchler, 2018). Den tredje metoden kallas för Virtual 

Reality distraction (VR) och innebär att barnet helt avskärmas från sin omgivning. Skillnaden 

mellan VR och AVD med videoglasögon är att synfältet i VR-glasögon är avsevärt bredare 

samt att de har tredimensionella skärmar (Aminabadi et al., 2012). 

 

Läkemedel – Midazolam och lustgas 

Benzodiazepiner tillhör gruppen lugnande läkemedel som binder till GABA-receptorn i 

hjärnan. Förutom den lugnande/ångestreducerande effekten har läkemedlet även 

muskelavslappnande egenskaper. Inom tandvården är det vanligt förekommande att använda 

läkemedel ur denna grupp som innehåller substansen midazolam (Folayan, Faponle & 

Lamikanra, 2002). Läkemedlet kan administreras på olika sätt, exempelvis intranasalt (genom 

näsan), sublingualt (under tungan) eller intravenöst (Shanmugaavel, Sharat, Baby John, 

Geetha & Gnana, 2016). 

En annan farmakologisk metod som används för att åstadkomma måttlig sedering är 

användning av di kvävemonoxid (lustgas). Den har en bedövande, lugnande och hypnotisk 

effekt. Di kvävemonoxid (N2O) påverkar inte individens förmåga att tänka utan patienten kan 

fortfarande tala normalt och vara medveten om vad som händer (Folayan et al., 2002).  

 

Problemformulering 

Att vara rädd och uppleva ångest är vanliga känslor hos barn, både innan och under 

tandvårdsbehandlingen (Pratiwi et al., 2018). Det är många barn som upplever 

tandvårdsbesöket som psykiskt påfrestande och stressande och de kan då reagera med att inte 

vilja samarbeta under behandlingen. För att barnet ska kunna behålla en god oral hälsa utan 

smärta är det viktigt med regelbundna tandvårdsbesök och för att möjliggöra detta behövs 

metoder som effektivt behandlar tandvårdsrädsla om denna uppstår (Welly, Lang, Welly & 

Kropp, 2012). 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilken effekt distraktion eller användning av Midazolam 

har vid behandling av barn med tandvårdsrädsla/ångest. 

 

Metod 

Design 

Rapporten är en litteraturstudie. Det innebär att syftet i rapporten har besvarats med hjälp av 

vetenskapliga studier som granskats av författaren. Resultatet i denna rapport är en 

sammanställning av vad tidigare originalstudier har kommit fram till.  

 

Databaser 

Vid sökning av studier har de vetenskapliga databaserna DOS, PubMed och CINAHL 

använts. Pubmed är en bred databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi 

(Wengström & Forsberg, 2017) medan DOS mer är inriktad på odontologi. CINAHL är en 

databas som i första hand tillhandahåller artiklar som berör omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Wengström & Forsberg, 2017) men som även visade sig innehålla relevanta 

studier om tandvårdsrädsla.  

 

Sökord 

Vid sökning i databaser användes relevanta ord som hade koppling till syftet.  

Sökord som användes var dental fear, dental anxiety, distraction, audiovisual, audiovisual 

distraction, midazolam och nitrous oxide. 

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklar användes en mall utformad av Wengström & Forsberg 

(2017) (bilaga 4). Varje fråga som gick att svara ja eller nej på kunde få max ett poäng. Vid 

ja-svar tilldelades frågan ett poäng och vid nej-svar tilldelades frågan noll poäng. Vid 

procentuträkningen delades de totala antal ja-svar med det totala antalet frågor.  
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Studiens kvalitét bedömdes utifrån vilken procentsats den fick där 100 - 80% bedömdes som 

god, 79 - 70% bedömdes som medel och 69 - 60% bedömdes som svag. 

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I litteraturstudien användes artiklar som var publicerade mellan år 2000 - 2018 och som 

svarade mot rapportens syfte. De vetenskapliga artiklarna skulle vara relevanta för rapportens 

syfte och innefatta studier som gjorts på barn. Studierna skulle vara originalartiklar och finnas 

som fulltext samt så långt det var möjligt vara etiskt granskade eller ge ett intryck av att etiska 

aspekter beaktats. Studier som publicerats före år 2000 och som ej fanns i fulltext exkluderas.  

 

Urval 

Databasens avancerade sökfunktion användes för att få ett tydligare sökresultat inriktat på 

studiens syfte. Vid avancerad sökning användes rubriken ”Advanced search” i den aktuella 

databasen. Genom att använda avancerad sökning kunde olika sökord skrivas in på tre 

separata rader där mellanord som ”or” och ”and” gick att använda mellan varje ord. På detta 

sätt gav sökningen ett mer specifikt resultat utifrån studiens syfte. I litteraturstudien användes 

enbart originalartiklar som innefattade barn i åldersintervallet 0 – 16 år. Urvalsprocessen 

gjordes i tre steg.  

 

Urval 1  

Vid första urvalet valdes 201 artiklar ut efter vilken rubrik som svarade bäst mot syftet (tabell 

1) Artiklar som ej fanns i fulltext sorterades bort. 

Urval 2 

Vid urval två lästes abstrakt och resultat igenom för att erhålla en tydligare bild av studien. 

Artiklar med ett innehåll som ej speglade rapportens syfte valdes bort. Vid detta urval valdes 

66 artiklar (tabell 1).  

Urval 3 

Vid urval 3 skrevs artiklarna ut och lästes i fulltext och de med ett innehåll som svarade mot 

rapportens syfte valdes ut. Totalt valdes 29 artiklar ut efter urval 3 (tabell 1).  



9 
 

Varje utvald studie kvalitetsgranskades enligt mallar av Wengström & Forsberg (2017) 

(bilaga 4). Efter granskningen valdes slutligen 13 artiklar ut till resultatet (tabell 1).  

 

Tabell 1 Databaser, sökord, sökresultat efter antal träffar och olika urval 

Databas och 
datum 

Sökord/ 
sökordskombination 

Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 Utvalda 
artiklar 

Dentistry & 
Oral 
Sciences 
Source 

2019-02-22 

1. Dental anxiety 2309     

 2. Dental fear 1696     

 3. Distraction 1679     

 4. Midazolam 344     

 5. Sedation 2296     

 1 AND 3 41 6 5 3 3 

 2 AND 3 31 5 4 0 0 

 1 AND 4 AND 5 61 0 0 0 0 

 4 AND 5 265 50 10 5 1 

PubMed 
2019-02-23 

1. Dental anxiety 5640     

 2. Dental fear 6684     

 3. Distraction 15 790     

 4. Dental + Intranasal 287     

 5. Midazolam 13 770     

 2 AND 3 97 10 7 4 4 

 4 AND 5 62 10 5 2 0 

2019-03-14 1 AND 5 250 50 10 5 1 

2019-03-18 1 AND 3 94 45 14 4 1 

CINAHL 
2019-02-22 

1. Dental anxiety 1728     

 2. Audiovisual 
distraction 

59 5 1 1 1 

 3. Distraction 5837     

 4. Midazolam 3318     

 1 AND 3 28 0 0 0 0 

 1 AND 2 0 0 0 0 0 

 1 AND 4 61 20 10 5 2 

 

Redovisning 

Resultatet redovisas i en skriven rapport. 
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Etiskt övervägande 

Författaren har vid läsning och urval av studier haft ett objektivt synsätt där egna känslor ej 

har fått påverka. Det var väsentligt att endast inkludera artiklar som hade ett etiskt 

förhållningssätt. Då studien är en litteraturstudie som baseras på redan färdigställda studier är 

risken minimal för att personskada eller påverkan på person skall kunna uppstå. Information 

kan ej knytas till specifik person. 

 

Resultat 

Gällande distraktion visade två kontrollerade studier att VR- metoden hade effekt (Aminabadi 

et al., 2012; Niharika et al., 2018) (bilaga 5). AVD är också en vanligt förekommande metod 

för att lindra ångest hos tandvårdsrädda patienter. Två studier visade att AVD med 

videoglasögon hade bättre effekt jämfört med en kontrollgrupp (Al-Khotani et al., 2016; 

Chaturvedi et al., 2016) (bilaga 5). Det var tre studier som undersökte AVD- film på skärm 

och där visade endast studien av Kaur et al (2015) att metoden gav bättre effekt än vad som 

noterades i kontrollgruppen (bilaga 5). Två studier undersökte musik som ensam distraktion 

(Navit et al., 2015; Marwah, Prabhakar & Raju. 2005) (bilaga 5). 

 

I litteraturstudien granskades fyra studier om Midazolam och två av dem visade att läkemedlet 

hade bättre effekt än placebo på ångest, gråt och/eller uppförande (Tyagi, Dixit, Tyagi & 

Jain., 2012; Kapur et al., 2014) (bilaga 6). Två studier undersökte effekten av Midazolam på 

uppförande/beteende hos barnen med olika resultat (Tyagi et al. (2012); Wilson et al. (2002) 

(bilaga 6). Shanmugaaavel et al. (2016) jämförde två olika administreringssätt av Midazolam 

(bilaga 6). 

 

Mindre gråt 

Studien av Tyagi et al. (2012) som innefattade barn mellan 2 och 10 år visade på signifikant 

minskad gråt under behandling och administrering av lokalanestesi hos de barn som fick 

Midazolam oralt och intravenöst jämfört med placebo. 
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Minskad ångest 

En studie undersökte effekten av Midazolam under tandvårdsbehandlingen där ångesten 

uppskattades med hjälp av VCRS. Barnen var mellan 3 och 4 år i studien. Resultatet visade på 

signifikant minskning i ångest under behandlingen och administrering av lokalanestesin hos 

barnen som blev behandlade med Midazolam oralt jämfört med placebo (Kapur et al., 2014).  

I en studie som genomfördes av Shanmugaavel et al. (2016) undersöktes effekten av två olika 

administreringssätt av Midazolam. Barnen var mellan 4 och 7 år gamla och skulle erhålla 

lokalanestesi med efterföljande behandlingar (lagning och/eller extraktion). Ångesten 

uppskattades enligt VCRS. Resultatet visade på en minskning av ångest från baseline till 20 

minuter efter administration av läkemedlet i båda grupperna (intranasalt och sublingualt). 

Gruppen som fick intranasal administrering visade en signifikant ångestreduktion under alla 

behandlingar. 

I studien av Wilson et al. (2002) jämfördes effekten av oral administrering av Midazolam med 

en annan farmakologisk behandling (lustgas) på ångest hos barn mellan 10 och 16 år. När 

barnen själva efter avslutad behandling fick uppskatta sin upplevelse under behandlingen 

nämnde 12 barn i Midazolamgruppen att de kände sig avslappnade medan samma känsla 

uttrycktes av 5 deltagare i N2O-gruppen. 

I två studier undersöktes effekten av distraktion med VR på ångest (Niharika et al., 2018; 

Aminabadi et al., 2012). Barnen fick bära stora VR-glasögon som avskärmade dem helt från 

deras omgivning. I studierna såg barnen på olika tecknade serier genom glasögonen och de 

hade hörlurar för ljudet. En av studierna tillämpade Tell-show-do innan den riktiga 

behandlingen påbörjades (Aminabadi et al., 2012). Ångestnivån under behandlingarna som 

innefattade bland annat lagning med lokalanestesi uppskattades enligt skalan MCDAS. Vid 

avslutad behandling uppvisade barnen med VR-distraktion signifikant minskad ångest i båda 

studierna jämfört med kontroll (Niharika et al.,2018; Aminabadi et al., 2012). 

I studierna av Al-Khotani et al. (2016) och Chaturvedi, Walimbe, Karekar, Nalawade, Nankar 

& Nene (2016) undersöktes effekten av videoglasögon under administrering av lokalanestesi 

med efterföljande behandlingar. I studierna bar barnen som var mellan 6 och 10 år gamla 

videoglasögon i vilka det visades tecknad film samt hörlurar. Ångesten uppskattades enligt 

skalorna MVARS och Wong-Bakers Faces Pain rating. När Al-Khotani et al. (2016) 

analyserade ångestnivån med hjälp av MVARS uppvisade barnen i distraktionsgruppen en 

signifikant minskning av ångest vid anestesin och under behandlingen jämfört med 
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kontrollgruppen. Studien av Chaturvedi et al. (2016) visade även den att AVD reducerade 

ångesten signifikant jämfört med kontroll. 

I tre studier undersöktes samma typ av audiovisuell distraktion (Fakhruddin, Hisham, & 

Gorduysus, 2015; Prabhakar, Marwah & Raju, 2007; Kaur et al., 2015). Studierna undersökte 

effekten av tecknad film på ångest genom att jämföra med andra distraktionsmetoder.  

Barnen fick se på filmerna på en tv-skärm framför/bredvid sig. För ljudet hade de hörlurar på 

sig. Barnen var mellan 4 och 8 år gamla och skulle genomgå olika behandlingar som 

innefattade lokalanestesi med lagning, pulpabehandling eller extraktion. Ångesten 

uppskattades enligt skalorna VCRS och MCDAS. I Kaur et als. (2015) studie hade film på tv-

skärm signifikant bättre ångestreducerande effekt än berättelser genom hörlurar och kontroll. 

Studien av Prabhakar et al. (2007) visade också en minskning av ångest med samma metod 

(film bättre än musik genom hörlurar) men där var minskningen ej signifikant. En av 

studierna påvisade en signifikant minskning i ångest hos en av grupperna vid behandling med 

AVD – film på skärm, jämfört med videoglasögon (Fakhruddin et al., 2015).  

Två studier; en av Navit et al. (2015) och en av Marwah et al. (2005) undersökte effekten av 

tre olika musikgenrer (barnvisor, instrumental och filmmusik) som de fick lyssna på genom 

hörlurar. Ångesten uppskattades enligt VCRS och i en av studierna fann forskarna inga 

signifikanta skillnader i minskning av ångest mellan någon av de olika musiktyperna samt när 

de jämfördes med kontroll (Navit et al., 2015). I en av studierna framkom att barnen som fick 

lyssna på instrumental musik hade signifikant minskad ångest jämfört med barnen som 

lyssnade på barnvisor. Vid jämförelse med kontrollgrupp förelåg dock inga skillnader som var 

signifikanta (Marwah et al., 2005).  

 

Bättre uppförande 

När två olika farmakologiska behandlingar jämfördes i en studie visade sig Midazolam ha 

sämre effekt på uppförande när det jämfördes med lustgas. Uppförandet uppskattades enligt 

Briekopf and Buttner-skalan. Skillnaden var dock ej signifikant (Wilson et al., (2002).  
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Bättre samarbetsförmåga 

I studien av Wilson et al. (2002) studerades även barnens samarbetsförmåga och där visade 

sig lustgas ha bättre effekt än Midazolam, men skillnaden var ej signifikant.  

I en av studierna om Midazolam undersöktes barnens samarbetsförmåga och rörlighet under 

behandlingen som uppskattades enligt Houpt skalan. Barnen som erhöll Midazolam oralt 

rörde sig mindre och var mer kooperativa jämfört med de barn som erhöll substansen 

intravenöst och placebo (Tyagi et al. (2012). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om metoderna sedering med Midazolam och distraktion 

fungerar för att kortsiktigt behandla tandvårdsrädsla/ångest hos barn. Studien är en 

litteraturstudie där resultatet har tagits fram med hjälp av vad tidigare studier kommit fram 

till. Enligt Forsberg & Wengström (2015) är syftet med en litteraturstudie att beskriva 

kunskapsläget inom ett visst område och där de valda studierna beskrivs och analyseras. 

Författaren till denna studie var intresserad av att undersöka vilka resultat tidigare studier 

kommit fram till gällande behandling mot tandvårdsrädsla och valde därför att göra en 

litteraturstudie.  

Vid de första sökningar av artiklar användes många olika ord och sökkombinationer. Alla 

sökningar redovisas inte i tabellen eftersom det ej föreföll relevant samt hade blivit mycket 

tidskrävande. Samma ord och sökkombinationer användes sedan ej i varje databas utan dessa 

bestämdes utifrån vilka ord som gav mest relevanta sökresultat i just den databas som 

användes för tillfället.  

Ett inklusionskriterium var att studierna skulle vara publicerade efter år 2000, men för att få 

ett aktuellt resultat valde författaren att främst inkludera studier som ej var mer än 10 år 

gamla. Merparten av studierna i rapporten är publicerade efter år 2012 vilket medför att 

uppsatsens resultat har goda förutsättningar att vara aktuellt. Endast tre av uppsatsens 

inkluderade artiklar är publicerade före år 2012. En studie publicerades så sent som 2018. 

Utbudet av studier om Midazolam var begränsat och därför valde författaren, trots att den kan 

anses som gammal, att ta med en studie från 2002 (Wilson et al., 2002). Studien berörde 

Midazolam och lustgas, vilket är substanser som ej förändrats eller slutat att användas och 
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därför bedömdes artikeln relevant. Genom att endast inkludera studier som var möjliga att 

öppna i fulltext kan resultatet ha påverkats eftersom många relevanta studier kan ha valts bort 

på grund av detta.  

Vid kvalitetsgranskningen användes en färdig mall utformad av Wengström & Forsberg 

(2017). Kvantitativa studier som ej var kontrollerade förekom och i dessa fall uteslöts frågor 

som berörde den studiemetoden från mallen för att få en så rättvis bedömning som möjligt av 

studiens kvalité. Avsaknad av kontrollgrupp får dock ses som en brist i dessa studier.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i den här rapporten visar att det inom tandvården används både Midazolam och 

distraktion för att behandla tandvårdsrädsla/ångest hos barn.  

I de studier som jämförde Midazolam med placebo var barnen i olika åldrar (Tyagi et al., 

2012; Kapur et al., 2014). Längst åldersspann hade studien av Tyagi et al. (2012) där barnen 

var mellan 2 och 10 år gamla. I den studien nämns det ej om det var hos de mindre barnen 

som gråten minskade mest, vilket kan misstänkas eftersom små barn vanligen reagerar med 

att gråta när de upplever något som känns otäckt. En tvååring och en tioårings kognitiva 

utvecklig skiljer sig åt. Små barn har svårt att tänka abstrakt och förstå nyttan med saker som 

de ej tycker om (Bunkhold & Nilsson, 1995). I den andra studien var barnen mellan 3 och 4 år 

vilket kan ge ett mer relevant resultat eftersom barnen är på ungefär samma kognitiva nivå.  

Lite anmärkningsvärt är att ingen av studierna om Midazolam tillämpade Tell-show-do. En 

förklaring till detta kan vara att forskarna förlitade sig på Midazolams effekt och att de därför 

ej ansåg att metoden kunde tillföra något ytterligare. Enligt Kapur et al. (2014) har metoden ej 

visat sig ha någon effekt på barn yngre än 4 år.   

Det var endast två studier som studerade barnens uppförande och samarbetsförmåga och dessa 

gällde Midazolam (Tyagi et al. 2012; Wilson et al. 2002). Intressant att notera är att ingen av 

studierna som berörde distraktion undersökte detta. Anledningen till det kan vara att 

författarna ej ansåg det relevant samt att de kan ha tolkat det som att minskad ångest är lika 

med bättre uppförande och samarbetsförmåga.  

Barnen som erhöll Midazolam oralt visade bäst resultat på samarbetsförmåga och/eller 

minskad ångest (Tyagi et al., 2012; Kapur et al., 2014). En teori om varför intravenöst ej 

fungerade lika bra kan vara att barnen känt sig besvärade eller tyckt det var obehagligt med 
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nålsticket och därför rörde sig mer. I en studie visade lustgas på bättre effekt när det gäller 

samarbetsförmåga jämfört med Midazolam, skillnaden var dock ej signifikant (Wilson et al., 

2002). Författarna betonar dock att N2O kan medföra hälsorisker för personalen och att 

Midazolam därför är att föredra (Wilson et al., 2002).  

I studien som jämförde två olika administreringssätt av Midazolam gav intranasal gav bäst 

effekt (Shanmugaavel et al., 2016). Vid sublingual administrering läggs tabletten under 

tungan. Barnen kan ha tyckt att det smakade illa och då påverkats av det. Studien hade heller 

ej någon kontrollgrupp vilket kan ses som en svaghet för tillförlitlighet.  

Midazolam bör fortsättas att användas kliniskt och framförallt genom oral administrering, 

som har visat sig ha vetenskapligt stöd, samt för att bespara barnet nålstick som kan upplevas 

obehagligt. Enligt Shanmugaavel et al. (2016) har Midazolam många fördelar som att det 

verkar snabbt, har kort halveringstid samt har en hög säkerhetsprofil.   

Musik som ensam distraktion visade sig ej ha någon positiv effekt. Vid enbart musik får 

barnet fortfarande visuella intryck och kan se vad tandvårdspersonalen gör vilket kan 

upplevas obehagligt. Även om metoden är enkel och ej kostsam anser författaren att musik ej 

bör vara förstahandsval vid distraktion. VR avskärmar barnet helt från sin omgivning vilket 

kan vara en anledning till att metoden fungerar bra. Visuella intryck från tandvårdpersonal 

och instrument försvinner och barnet är upptaget med att både lyssna och titta. I en av VR-

studierna tillämpades Tell-show-do vilket kan ha hjälpt till att påverka den positiva effekten 

av VR (Niharika et al., 2018). Eftersom två studierna visade god effekt av VR kan metoden 

ses som en betydelsefull strategi för att behandla tandvårdsångest hos barn och bör tillämpas 

kliniskt.  

Gällande studierna med videoglasögon användes olika metoder för att uppskatta ångesten. 

Båda studierna visade signifikant minskad ångest och kan med fördel användas kliniskt. Att 

notera är att studien av Chaturvedi et al. (2016) använde en mätmetod som egentligen är till 

för att uppskatta smärta (Wong bakers faces pain rating scale). Det är endast denna studie i 

resultatet som använder den skalan för att mäta ångest och därför är det tveksamt om 

författarna mätte det de avsåg mäta, vilket var ångest. De kan ha översatt smärtan till en slags 

ångest, vilket kan vara korrekt eftersom alla dessa känslor kan samspela. Vid smärta kan det 

vara naturligt att barnet också upplever ökad ångest. Al-Khotani et al. (2016) använde en mer 

korrekt mätmetod designad för att uppskatta ångest (MVARS) och därför förefaller den 

studien mer trovärdig.     
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Studien av Fakhruddin et al. (2015) visade att film på tv-skärm var effektivare än 

videoglasögon. Studien var en ”crossover” där två olika grupper fick testa samma metoder, 

men att ordningen på vilken de testade först skilde sig. Det var hos grupp A som först fick 

AVD med videoglasögon och senare AVD med film på tv-skärm som minskningen var 

signifikant. Studien använde MCDAS vilket är en korrekt mätmetod för ångest. Eftersom 

AVD med tv-skärm visade signifikant minskning av ångest går det att dra slutsatsen att 

metoden fungerade bättre än videoglasögon, men studien saknade kontrollgrupp vilket är en 

svaghet.  

I en av två studier som jämförde berättelser genom hörlurar och film på tv-skärm med kontroll 

(Kaur et al., 2015) visade sig film reducera ångesten signifikant bättre än musik och kontroll. 

I studien indelades barnen in i två olika åldersgrupper, där barnen i första gruppen var mellan 

4 och 6 år och i den andra mellan 6 och 8 år. Kaur et al. (2015) nämner att studien gjordes 

med vetskapen om att skillnaden, både mentalt och psykiskt skiljer sig mellan en 4 och 8-

åring. Minskningen av ångest var dock signifikant lägre i båda åldersgrupperna hos de barn 

som såg på film. Metoden kan därför ses som effektiv både hos yngre och lite äldre barn, 

vilket borde vara en fördel. Den positiva effekten av tv-tittande kan bero på att barnen får 

känslan av att de befinner sig i sin hemmamiljö, där det finns tv, vilket gör att de kan slappna 

av mer. Metoden känns dock inte lika praktisk som videoglasögon eller VR eftersom det 

krävs mer utrymme i behandlingsrummet, vilket kan störa behandlaren. Prabhakar et als. 

(2007) studie visade ej lika bra resultat. Ångesten minskade med AVD där barnen fick se film 

på tv, men skillnaden var ej signifikant.  

 

Slutsats 

VR och distraktion med videoglasögon bör ses som två användbara metoder som med 

vetenskapligt stöd kan användas inom tandvården. Några studier om Midazolam visade på 

god effekt men antalet studier att finna var begränsat, framförallt jämfört med placebo. Det är 

därför svårt att dra några säkra slutsatser om metodens effekt och det är därför relevant med 

mer forskning inom ämnesområdet. 
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Bilaga 1 

 

 

Venham’s picture test (Navit et al., 2015). 

 

 

Venham’s clinical anxiety rating scale (Navit et al., 2015)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

 
Wong-Bakers faces pain rating scale (Aminabadi et al., 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCDAS (Aminabadi et al., 2012). 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

 

 

The Houpt Behaviour rating scale (Wilson et al., 2002). 

 

 

 

 

Briekopf and Buttner (Wilson et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 

Granskningsmall för kvantitativa studier 

Syftet med studien 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja__1 p Nej__0 p 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja __ 1 p Nej__0 p 

 

Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja__1 p Nej__0 p 

Var genomfördes undersökningen? 

När genomfördes undersökningen? 

Är powerberäkning gjord? Ja__1 p Nej__ 0 p 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 

Var gruppstorleken adekvat? Ja__1 p Nej__0 p 

 

Interventionen 

Mål med interventionen? 

Vad innehöll interventionen? 

Vem genomförde interventionen? 

Hur ofta gavs interventionen? 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

 

Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? Ja__1 p Nej__0 p 

Var validiteten diskuterad? Ja__1 p Nej__0 p 

 

Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? Ja__1 p Nej__0 p 

- Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Kan bortfallet accepteras? Ja__1 p Nej__0 p 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja__1 Nej__0 p 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

- Om ja, vilka variabler? 

 

Värdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population? Ja__1 p Nej__0 p 

Kan resultatet ha klinisk betydelse? Ja__1 p Nej__0 p 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? Ja__1 p Nej__0 p 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja__1 p Nej__0 p 

 



 
 

Bilaga 5 

  Tabell 3 Resultat av kvalitetsgranskade artiklar om distraktion 

Författare och 

år 

Design Behandlingsmetod Urval Resultat Kvalitéts

grad 

Al-Khotani, 

Bello & 

Christidis 

(2016) 

Kvantitativ 

RCT 

Audiovisuell 

distraktion  

56 barn 

mellan 7 

och 9 år 

Audiovisuell distraktion 

jämfört med icke distraktion 

gav signifikant (p=0,04) 

mindre ångest vid behandling 

och injektion enligt MVARS. 

Pulsen ökade ej signifikant i 

AVD gruppen, men däremot 

i gruppen utan distraktion. 

86% 

Aminabadi, 

Erfanparast, 

Sohrabi, 

Oskouei & 

Naghili (2012) 

Kvantitativ 

RCT 

 

VR (Virtual Reality 

Distraction) med 

videoglasögon 

120 barn 

mellan 4 

och 7 år 

I studien påvisades en 

signifikant minskning (p= 

<0,05) av ångest genom 

användning av VR glasögon 

mätt med MCDAS.  

80% 

Niharika, 

Venugopal 

Reddy, 

Srujana, 

Srikanth, 

Daneswari & 

Geetha (2018) 

Kvantitativ 

RCT 

VR med 

videoglasögon 

40 barn 

mellan 4 

och 8 år 

Grupp A hade signifikant 

minskad ångest enligt 

MCDAS vid behandling med 

VR. Grupp B hade 

signifikant minskad ångest 

vid behandling med VR. 

Pulsen minskade signifikant 

hos grupp A mellan 

behandlingssession ett och 

två. 

78% 

Kaur, Jindal, 

Dua, Mahajan, 

Sethi & Garg 

(2015) 

Kvantitativ 

RCT 

Audio och 

audiovisuell 

distraktion (film på 

tv-skärm) 

60 barn 

mellan 4 

och 8 år 

Audiovisuell distraktion gav 

signifikant minskad ångest 

jämfört med audio och 

frånvaro av intervention och 

audio gav signifikant bättre 

effekt än icke intervention.  

86% 

Chaturvedi, 

Walimbe, 

Karekar, 

Nalawade, 

Nankar & 

Nene (2016) 

Kvantitativ 

RCT 

Audiovisuell 

distraktion 

(videoglasögon) 

40 barn 

mellan 6 

och 10 år 

Distraktion med AVD gav 

signifikant mindre poäng 

(=mindre ångest) enligt 

Wong-Bakers Faces pain 

rating scale.   

73% 

Fakhruddin, 

Hisman & 

Gorduysus 

(2015) 

Kvantitativ 

randomiserad 

crossover 

Audiovisuell 

distraktion med 

videoglasögon eller 

se film på tv-skärm  

60 barn 

mellan 4 

och 7 år 

I en av grupperna sågs en 

signifikant lägre ångest vid 

film på tv-skärm jämfört med 

distraktion via glasögon.  

66% 

Prabhakar, 

Marwah & 

Raju (2007) 

Kvantitativ 

RCT 
Audio och 

audiovisuell 

distraktion (film på 

tv-skärm) 

60 barn 

mellan 4 

och 8 år 

Resultatet visade 

ångestreduktion i 

audiovisuell-gruppen, men 

skillnaden var ej signifikant.  

80% 

Navit, Johri, 

Khan, Singh, 

Chadha, Navit, 

Sharma & 

Bahuguna 

(2015) 

Kvantitativ 

RCT 
Audiodistraktion 

(musik) 

150 barn 

mellan 6 

och 12 år 

Inga signifikanta skillnader i 

någon av grupperna gällande 

ångest i VPT och VCRS-

skalorna. 

92% 

Marwah, 

Prabhakar & 

Raju (2005) 

 

 

Kvantitativ 

RCT 

Audiodistraktion 

(musik) 

40 barn 

mellan 4 

och 8 år 

Resultatet visade signifikant 

ångestreduktion hos 

instrumental-gruppen (B) 

enligt VCRS-skalan (p 

<0,05) Inga signifikanta 

78% 



 
 

skillnader i ångest uppmättes 

mellan 

interventionsgrupperna och 

kontroll. 
100 - 80% God 79 - 70% Medel 69 - 60% Svag 

RCT (studie som är randomiserad och kontrollerad) 

CCT (studie som ej är randomiserad men kontrollerad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 6 

Tabell 2 Resultat av kvalitetsgranskade artiklar om Midazolam 

Författare och år Design Behandlingsmetod Urval Resultat Kvalitéts

grad 

Shanmugaavel, 

Sharath. John 

Geetha &Gnana 

(2016) 

Kvantitativ 

Randomized 

controlled 

trial 

Intranasal eller 

sublingual 

Midazolam 

20 barn 

mellan 4 och 

7 år 

Ångestreduktion i båda 

grupperna 20 minuter efter 

administrering av 

Midazolam (p=0,004, 

0,003) 

Midazolam intranasalt 

minskade ångesten 

succesivt mellan 

behandling ett till fyra 

enligt VCRS (p=0,006) 

84% 

Kapur, Chawla, 

Gauba, Goyal & 

Bhardwaj 

(2014) 

Kvantitativ 

RCT 
Oral administrering 

av Midazolam och 

placebo 

40 barn 

mellan 3 och 

4 år 

Signifikant minskning i 

ångest (p= <0,001, 0,01) 

hos Midazolamgruppen 

från baseline till avslutad 

behandling, samt vid 

lokalanestesi enligt VCRS 

jämfört med placebo.  

86% 

Wilson, 

Welbury & 

Girdler (2002) 

Kvantitativ 

RCT 

Oral Midazolam 

jämfört med lustgas 

26 barn 

mellan 10 och 

16 år 

Midazolam hade sämre 

effekt på uppförandet enligt 

The Houpt scale. 

Skillnaden var ej 

signifikant. Det var 12 resp. 

2 barn i Midazolam 

gruppen som kände sig 

avslappnade eller 

ångestfyllda. I gruppen som 

erhållit lustgas kände sig 5 

avslappnade och 7 

ångestfyllda efter 

behandlingen.  

78% 

Tyagi, Dixit, 

Tyagi & Jain 

(2012) 

Kvantitativ 

RCT 

Oral och intravenös 

Midazolam, eller 

placebo 

40 barn 

mellan 2 och 

10 år 

Barnen som fick oral och 

intravenös Midazolam grät 

signifikant mindre än de 

som fått placebo under 

behandlingen (p= 0,001). 

Barnen som erhöll oralt 

Midazolam rörde sig minst 

och samarbetade bättre 

under behandling jämfört 

med intravenös tillförsel 

och placebo. 

86% 

100 - 80% God 79 - 70% Medel 69 - 60% Svag 

RCT (studie som är randomiserad och kontrollerad) 

CCT (studie som ej är randomiserad men kontrollerad) 

 

 


