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I Stockholms mest utsatta områden har mer än 
var tionde 3-åring manifest karies och befintliga 
preventionsinsatser når inte hela vägen fram.  
I det här projektet undersöks en ny pre ven-
tions  metod med hälsovägledare som extra stöd 
för föräldrar till förskolebarn med grav karies. 

Karies i mjölktänderna är bland de tio vanligaste 
sjukdomarna hos barn i världen [1]. Men det är ock-
så en sjukdom som barn aldrig behöver få, under 
rätt förutsättningar. I Sverige har tandhälsan för-
bättrats under de senaste decennierna och många 
barn drabbas aldrig av karies. Nedgången kan till 
stor del tillskrivas den ökade användningen av flu-
ortandkräm, men också kostnadsfri barntandvård 
och lördagsgodis har spelat en viktig roll. Trots det-
ta finns det i dag grupper av barn som redan i tidig 
ålder lever med en dålig tandhälsa. Det har skett en 
polarisering där barn som lever i socioekonomiskt 
utsatta områden har mångfalt mer karies [2] (figur I). 

Målet för tandvården i Sverige är en god tand-
hälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolk-
ningen [TL 1985; 125 2 §], men dagens preventions-
program räcker inte till för att hejda karies hos alla 
barn. Det är därför angeläget att försöka utveckla 
metoder som minskar de här ojämlikheterna. 

KONSEKVENSER AV KARIES HOS BARN
Omfattande karies hos små barn är påfrestande 
för barnet i form av infektioner och smärta som 
kan leda till att barnet inte kan sova eller äta. Att 
inte kunna sova och äta kan i sin tur påverka bar-
nets utveckling och tillväxt [3]. Det är också en på-
frestning för tandvårdens resurser. Att som klini-
ker möta barn med stora behov och ibland smärta 
kan kännas svårt. Många små barn har heller inte 
förmågan att samarbeta till tandvård på vanligt sätt 
och måste då sövas (figur II). De behandlingarna 
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innebär ofta omfattande extraktioner, vilket kan ge 
problem för barnet på både kort och lång sikt. Ka-
ries tidigt i livet har också samband med fortsatt 
kariesutveckling både i det primära och perma-
nenta bettet [4]. Upprepade och ibland smärtsam-
ma tandvårdsbehandlingar under barndomen ris-
kerar dessutom att leda till ökad tandvårdsrädsla. 

KARIESPREVENTION
Det finns en rad behandlingar för att förebygga ka-
ries, men den billigaste och säkraste metoden är att 
dagligen borsta tänderna med fluortandkräm [5]. 
Det rekommenderas som basprofylax till alla barn. 
Förstärkta insatser riktas också mot de barn som 
löper ökad risk att få karies, eller redan har karies. 

Ofta möter vi svårigheter i att föräldrarna inte 
förmår upprätthålla de goda vanor över tid som 
krävs för att förebygga karies. Tidigare forskning 
visar att föräldrarnas attityd till tandvården och 
tilltro om sin egen förmåga att ta hand om barnets 
tänder är betydelsefulla för att skapa beteenden 
som är fördelaktiga ur kariessynpunkt [6]. Insatser 
som stöttar föräldrarnas förmåga är därför viktiga. 
Om vi tidigt kan gå in och förhindra att sjukdomen 
uppkommer, minskar det kariesprevalensen inte 
bara i det primära bettet utan även senare i de per-
manenta tänderna [4]. 
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Figur I. 2015 var 97 procent av alla 3-åringar i Stockholm kariesfria, men fort farande 
är det stor skillnad mellan socioekonomiskt utsatta och rikare områden.
Källa: Tandhälsorapporten SLL 2015 [2]

FÖRÄLDRAUTBILDNING
Syftet med projektet är att i en randomiserad studie 
utvärdera eff ekten av ett munhälsoprogram där för-
äldrar till utsatta förskolebarn får tillgång till spe-
cialutbildade hälsovägledare (fi gur III). De ska ge-
nom föräldrautbildning och stöd öka kunskapen och 
verka för ett förändrat beteende kring oral hälsa. 

Hälsovägledningen utgår från förhållningssättet 
i motiverande samtal (Motivational Interviewing) 

och sker efter ett personligt möte huvudsakligen 
genom telefonkontakter ungefär var 14:e dag under 
ett år. Kontakten handlar utöver odontologiska råd 
mycket om att locka fram den egna viljan till för-
ändring och skapa en positiv relation med familjen.

Munhälsoprogrammet vänder sig till föräldrar 
till förskolebarn som behandlas under narkos för 
karies (projekt 1) samt barn med grav karies innan 
3 års ålder (projekt 2). Insatsen är tänkt som ett 

Figur III. Hälsovägledarna, här tandsköterska Houda Bahri, 
håller regelbunden telefonkontakt för att stötta familjerna 
i interventionsgruppen.
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Figur II. Tandvård under narkos. Grav primär tands karies hos 
för skole barn.

Sociala skillnader i tandhälsa för Stockholms 3-åringar
Tandhälsa mätt som procent av 3-åringar med kariesskadade tänder per kommun/
stadsdel i Stockholms län 2015.
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Varför började du forska?
– Det känns viktigt och roligt att få fördju-
pad kunskap som kan komma våra barn-
patienter till nytta.

Hur får din forskning betydelse för patien-
ter?
– Min forskning handlar om hur hälsoväg-
ledare kan fungera som extra stöd för för-
skolebarn med mycket karies. Den kom-
mer att bidra med kunskap om hur vi på 
ett bra sätt kan stötta en utsatt patient-
grupp och deras föräldrar. Vi hoppas att 
kunskapen ska leda till en bättre tandhäl-
sa hos barnen.

På vilket sätt kommer forskningen få bety-
delse för dig och din karriär?
– Jag knyter viktiga kontakter och lär mig 
nya sätt att angripa problemställningar. I 
framtiden hoppas jag kunna arbeta med 
både forskning, undervisning och klinik.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Efter forskarskolan kommer jag att fort-
sätta doktorandstudierna. Jag håller också 
på med min specialisttjänstgöring i pedo-
donti, som planeras bli klar under våren.

Vilken nytta får du av nätverket du bygger 
upp genom forskarskolan?
– Nätverket ger möjlighet till samarbete 
och kunskapsutbyte med kunniga kolle-
ger inom odontologins olika områden.

Janet Suslick
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” I framtiden hop-
pas jag kunna 
arbeta med 
både forskning, 
undervisning 
och klinik.”

komplement till det befi ntliga kariespreventions-
programmet och kontrollgruppen får sedvanlig 
prevention. 

Hälsovägledarna är tandsköterskor som fått ut-
bildning i hälsosamtal. De har kulturella och språk-
liga kunskaper inom svenska, engelska, arabiska, 
polska och turkiska, vilka är bland de vanligaste 
språken i våra riskområden. 

KLINISK RELEVANS
Vad hoppas vi då tillföra med detta forskningspro-
jekt? Erfarenheter från liknande metoder inom 
tandvården [7] och hälso- och sjukvården [8] ger 
oss anledning att tro på ett kultur- och språkanpas-
sat stöd mot primärtandskaries genom hälsovägled-
ning. Hälsovägledare skulle i detalj kunna förklara 
orsakerna till barnets nuvarande situation och un-
der en längre period hålla kontakt och stötta famil-
jen. Förhoppningen är att stödet ska stärka föräld-
rarnas egen förmåga och leda till en ökad insikt om 
barnets tandhälsa. Den närmare kontakten mellan 
familjen och tandvården kan också stötta familjen 
att gå på planerade tandvårdsbesök. 

Vi hoppas att forskningsprojektet ska ge eff ekt i 
form av färre kariesangrepp, färre akutbesök och 
bättre livskvalitet hos barnet samt i förlängningen 
minskad påfrestning i familjen. ●




