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BARN MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER 
8–10 procent av alla barn har problem med att 
samverka till tandvård. När detta inträffar mås-
te man fråga sig varför? En hypotes som vi har 
arbetat efter är att barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder i skolåldern har svårigheter att 
klara av tandläkarundersökning och behandling. 
Barnen har dessutom en ökad kariesrisk. 

Med neuropsykiatriska funktionshinder avses 
kliniskt betydelsefulla beteendeavvikelser och 
emotionella störningar som medför betydande 
handikapp i vardagslivet och som till stor del kan 
förklaras av biologiska faktorer. 

ADHD (attention deficit hyperactivity disor-
der) medför handikappande uppmärksamhets-
störning, hyperaktivitet och impulsivitet (var 
och en för sig eller tillsammans) och kan ses hos 
3–6 procent av alla barn.

I en avhandling som presenterades förra året 
av My Blomqvist fann vi att jämfört med barnen 
i kontrollgruppen hade barnen med ADHD mer 
samverkansproblem. Problemen märktes tydli-
gast vid 7 till 9 års ålder, då man förväntar sig att 
barnet ska klara av behandlingssituationen. Bar-
nen med ADHD hade en högre kariesförekomst 
men visade inte mer tandvårdsrädsla än barnen i 
kontrollgruppen.

En analys av barnens och tandläkarens kom-
munikation under en undersökning visade att 
jämfört med barnen i kontrollgruppen hade 
barnen med ADHD svårare att koncentrera sig på 
behandlingssituationen. De ställde fler frågor till 
tandläkaren och gav mer kommentarer, speciellt 
kommentarer som inte rörde själva undersök-
ningen. Svaren barnen gav var mer otydliga och 
barnen lät oftare bli att svara tandläkaren.

Vi planerar studier med unga vuxna med neu-
ropsykiatriska funktionshinder som ADHD och 
Aspergers syndrom för att kartlägga deras orala 
hälsa och hur de utnyttjar tandvårdens resurser. 

SAMMANFATTAT I den här forskar-
gruppen studerar man vilka effekter olika 
typer av cancerbehandling hos barn kan 
ha på den orala hälsan. Man tittar också 
på samverkan i behandlingssituationen 
mellan tandläkare och barn med neuro-
psykiatriska funktionshinder.  

BARN, CANCER OCH ORAL HÄLSA
I Sverige drabbas varje år cirka 300 barn under 
15 år av cancer. Sedan 60-talet finns en liten men 
kontinuerlig ökning av antalet fall. I dag drabbas 
årligen ungefär 17 barn per 100 000 invånare. 
Vuxna drabbas oftast av solida tumörer medan  
de vanligaste tumörtyperna hos barn är akut leu-
kemi, lymfom och CNS-tumörer. Behandlings-
resultaten har kontinuerligt förbättrats. I dag 
överlever cirka 80 procent av barnen sin can-
cersjukdom. Behandlingen är dock förenad med 
både akuta och kroniska biverkningar. Studierna 
inriktas på effekter på salivfunktion, tand- och 
kraniofacial utveckling .

Om barn med cancer utgör en riskgrupp för 
karies har inte varit helt klarlagt tidigare. Till-
sammans med danska kolleger har vi nyligen ge-
nomfört en populationsbaserad studie av karies-
förekomsten hos barn som behandlats för cancer. 
Data har taits fram genom att samköra två danska 
register, cancerregistret och en kariesdatabas 
som samlar data från alla danska barn.

Vår undersökningsgrupp omfattade barn som 
fått cancerdiagnos innan 7 års ålder (n=288), inn-
an 12 år (n=459) och innan 15 år (n=526). Dessa 
barn jämfördes med cirka 300 000 barn i varje ål-
dersgrupp som inte fått en cancerdiagnos. Resul-
taten visar att barn som diagnostiserats med can-
cer mellan 5 och 6 års ålder hade en ökad risk för 
karies vid 7 respektive 12 år (PR 1,59;  1,09–2,31) 
men inte vid 15 års ålder. Barn som hade genom-
gått strålbehandling före 5 års ålder hade en ökad 
kariesrisk vid 7 års ålder i de primära tänderna.

Vi undersökte två ålderskohorter. Den grupp 
som diagnostiserades med cancer åren 1984 och 
1988  hade högre kariesprevalens än den som di-
agnostiserats 1994 och 1997. Förklaringen var att 
ett bättre omhändertagande med vårdprogram 
förbättrat tandhälsan hos denna grupp.  
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Pepsodent Air Precision ser till att du inte borstar för hårt.
Luftkudden skyddar dina tänder och tandkött från skador som kan orsakas av
att man borstar för hårt.

Pepsodent Complete Perfection - den perfekta tandborsten.
Tandborsten har 4 multifunktionella borststrån för noggrann rengörning av alla
tänder. 1 tungskrapa innehållande rengörande partiklar för effektiv borttagning
av bakterier på tungan.

Pepsodent White System tar bort missfärgningar.
Lamell i gummiliknande material hjälper till att få bort missfärgningar. Sveriges
mest populära tandborste!

Wow, vilken tandborste!
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