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AUTOREFERAT Tandhälsoprogrammet för 
förskolebarn i Rosengård i Malmö är per-
manentat. En utvärdering av studien som 
varade under fem år visar att förekomsten 
av karies hos barnen minskade kraftigt.

Tandhälsan hos barn och ungdomar har under 
senare årtionden kontinuerligt förbättrats. Trots 
detta är karies hos små barn fortfarande ett pro
blem även i länder som Sverige. Flera svenska 
studier har visat att invandrarbarn har både säm
re allmänhälsa och tandhälsa samt löper större 
risk att utveckla mer karies än andra barn. 

Områden, framför allt i storstäder, med hög 
andel invandrare, arbetslöshet och socioekono
miska problem, kräver speciella åtgärder för att 
förbättra tandhälsan. Förebyggande strategier 
som är anpassade till barn och familjer i sådana 
områden är nödvändiga.

Tandhälsoprogram
Avhandlingen omfattar genomförande och ut
värdering av ett tandhälsoprogram för försko
lebarn i Rosengård och målsättningen var att 
förbättra kariessituationen hos barnen i Rosen
gård så att den skulle komma i nivå med övriga 
Malmöbarns. 

Huvudfrågan var om det är möjligt att med 
riktad satsning på tandhälsovård påverka tand
hälsan hos barn i det multikulturella Rosengård, 
ett område i Malmö med cirka 21 500 invånare, 
huvudsakligen invandrare, varav cirka 8 000 är 
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barn och ungdomar och med hög arbetslöshet 
och låg utbildningsnivå.

Projektet var ett samarbete mellan Folktand
vården Skåne och odontologiska fakulteten i 
Malmö/Umeå.

Utvärdering av kariesförebyggande effekten
Det övergripande syftet var att vetenskapligt 
utvärdera den kariesförebyggande effekten av 
ett kollektivt tandhälsoprogram baserat på en 
högriskgruppsstrategi och studera effekterna av 
tandhälsoprogrammet avseende dels kariespre
valens efter ett respektive tre års intervention, 
dels föräldrautbildning avseende kost, munhy
gien och fluor.

Rosengårdsprojektet startade i augusti 2000 
och ambitionen var att nå alla tvååringar i om
rådet, följa dem till fem års ålder och att finna 
en tandhälsovårdsmodell som skulle kunna an
vändas även i andra områden med liknande tand
hälsoproblem. Tillgång till ett särskilt informa
tionscentrum, »Tandborsten«, med inbjudande 
atmosfär skilt från men ändå nära tandkliniken 
ansågs viktig för att kunna nå så många familjer 
som möjligt.
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Tandhälsa

Det så kallade Rosengårdsprojektet är inne 
på sitt femte år. Projektet har som syfte att 
komma tillrätta med ett stort kariesproblem 

bland förskolebarn i stadsdelen och har rönt stort in-
tresse framför allt inom Sverige men även utomlands. 
Idén till projektet fick tandläkare Inger Wennhall när 
hon efter två års tjänstledighet återkom till sin tjänst 
på Höja tandklinik och noterade att tandhälsan hos 
småbarnen inte hade förbättrats utan snarare för-
sämrats. ”Något måste göras!”

Rosengård är en stadsdel i Malmö där 85 procent 
av befolkningen har utländsk bakgrund och där det 
talas mer än 50 språk. Här bor familjer från forna Ju-
goslavien liksom från Albanien, Irak, Libanon, Polen 
och Somalia. En majoritet har således muslimsk bak-
grund. Allmänhälsan hos såväl barn som vuxna är 
sämre i området jämfört med andra delar av Malmö 
(Folkhälsorapport Malmö 1998). Föräldrarna i Ro-
sengård rapporteras också ha bristfälliga kostvanor 
(63 %) i högre utsträckning än Malmöföräldrar i 
allmänhet (31 %).

Problemet med karies i tidig ålder är generellt sett 
inte särskilt stort i landet men i vissa storstadsområ-
den ser man en hög kariesaktivitet. I Rosengårdsom-
rådet uppvisar barnen en kariessituation som liknar 
den man såg i Sverige på 1960- och 70-talen. 

Mot denna bakgrund startades hösten 2000 ett 
tandhälsovårdsprojekt i området som riktade sig till 
familjer med barn i 2-årsåldern (Figur 1). Närhet och 
tillgänglighet var ledorden. En viktig komponent var 
ett särskilt informationscentrum ”Tandborsten” som 
ligger mitt i Rosengårds centrum skilt från folktand-
vårdens klinik. Projektgruppen bestod av samtliga 
barn som fyllde 2 år mellan juli 2000 och juli 2003. 
Vetenskaplig dokumentation var en viktig del av 
upplägget. Nu befinner man sig mer än halvvägs i 
projektet och detta är en första lägesrapport. Syftet 
är att beskriva några av de resultat och erfarenheter 
som man tillägnat sig.

Hur gjorde man?
Projektbarnen
Det var viktigt att skapa en atmosfär där föräld-
rarna skulle känna sig välkomna utan pekpinnar 
och myndighetsutövning. Man ville framför allt nå 
mammorna eftersom de inte brukade komma till 
tandkliniken med sina barn. Detta gäller särskilt i de 
arabisktalande familjerna, där det är vanligt att pap-
pan följer med. Oftast är det också pappan som först 
lärt sig det svenska språket.

En kallelse med foto på personalen skickades 
ut för att föräldrarna skulle känna sig personligen 
inbjudna och känna igen personalen när de kom. 
Lokalen ”Tandborsten” skulle inte ha karaktären av 
tandklinik utan vara ett informationscentrum med 
en välkomnande atmosfär och med försäljning av 
munhygienartiklar. Hit ska man kunna komma även 

om man inte är kallad, kunna få munhälsoråd och till 
exempel köpa tandborstar med mera. I lokalen finns 
även en sockerutställning som beskriver produkter 
som är skadliga för tänderna. 

Ett informationsblad togs fram och översattes till 
de vanligaste språken i området och till engelska. 
Man arbetade även med ett block med enkla bilder 
för att skapa förståelse för sitt budskap. Information 
på det egna språket var viktigt för föräldrarna. En 
annan fördel var att den personal som barnet och 
familjen hade lärt känna från Tandborsten även var 
med vid det första tandläkarbesöket.

Alla 2-åringar, cirka 800 barn, kallades individuellt 
eller i små grupper var tredje månad. Två profylax-
tandsköterskor med goda kunskaper i psykosociala 
och kulturella frågor arbetade som informatörer och 
instruktörer.

Vid första besöket intervjuades föräldern enligt ett 
standardiserat formulär. Målsättningen med sam-
talet/intervjun var att visa hur och varför man bör 
borsta tänderna, varför fluoridhaltig tandkräm och 
fluortabletter skulle användas samt betydelsen av 
goda kostvanor. En individuell riskprofil upprätta-
des avseende kost- och munhygienvanor samt före-
komst av karies. Tandsköterskorna borstade barnens 

Utsikt från vårt Rosengård
Erfarenheter från ett tandhälsoprojekt riktat till förskolebarn 
och deras familjer i ett multikulturellt område i Malmö

§   Rosengård är en stadsdel i Malmö där 85 procent av befolkningen har utländsk 
bakgrund och där det talas mer än 50 språk. Barnen i Rosengårdsområdet upp- 
visar en kariessituation som liknar den man såg i Sverige på 1960- och 70-talen.

Mot denna bakgrund startades hösten 2000 ett tandhälsovårdsprojekt 
i området som riktade sig till familjer med barn i 2-årsåldern. En viktig del av 
projektet är ett särskilt informationscentrum, ”Tandborsten”, som ligger mitt 
i Rosengårds centrum. 

Nu befinner man sig mer än halvvägs i projektet och den här artikeln är en 
första lägesrapport.

Figur 1. Lille Nabil har kommit med mamma Nsrin Al Ashraf och lillasyster  
Sally till ”Tandborsten”. Han träffar Eva-Marie Mårtensson som är en av de 
profylaxtandsköterskor som arbetar här. (Foto: Daniel Al Ashraf) 
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Delarbete I och II
Delarbete i beskriver resultaten efter ett års in
tervention och delarbete ii resultaten efter tre 
års intervention.

Totalt deltog 804 tvååringar, födda juli 1998–
juni 2000, i programmet. Barnen kallades var 
tredje månad mellan två och tre års ålder och 
sedan vid tre och ett halvt och fyra och ett halvt 
års ålder till »Tandborsten«. Vid tre, fyra och fem 
års ålder skedde informationen i samband med 
undersökning på kliniken (figur i). Efter ett års 
intervention, när barnen var tre år, fanns 738 barn 
i programmet och efter tre år, när barnen var fem 
år, fanns 651 barn kvar i programmet. Bortfallet 
berodde till största delen på utflyttning från om
rådet, till andra delar av Sverige eller utomlands.

Föräldrautbildningen fokuserade på informa
tion om risker med småätande mellan huvudmå
len, intag av söta drycker nattetid samt betydel
sen av daglig tandborstning med fluortandkräm 
samt intag av fluortabletter. Fluortabletter er
hölls utan kostnad. 

Föräldrarna intervjuades då barnen var två, tre 
och fem år utifrån ett frågeformulär om barnets 
allmänna hälsotillstånd, munhygienvanor och 
kostvanor. 

Som referens/jämförelsegrupp användes 217 
treåriga barn från samma område. Efter två år 
återstod 201 barn som då var fem år. Referens
gruppen erhöll folktandvårdens basprogram. 
Föräldrarna intervjuades på samma sätt som 
interventionsbarnens föräldrar. Alla barn i båda 
grupperna undersöktes av samma tandläkare 
(iw) vid tre och fem års ålder.

Resultat
En tydligt lägre kariesökning sågs under treårs
perioden hos barnen som ingick i det kariesfö
rebyggande programmet. De största vinsterna av 
programmet erhölls under det första året, mel
lan två och tre års ålder, då programmet var som 
mest intensivt.

Efter både ett och tre års intervention var me
del värdet på kariesprevalensen (deft, manifesta 
och initiala skador) statistiskt signifikant lägre 
i interventionsgruppen jämfört med referens
gruppen. Efter ett års intervention var medel
värdet 3,0 deft vs 4,4 deft (p < 0,01) och efter tre 
års intervention 5,4 deft vs 6,9 deft (p < 0,001). 62 
barn i referensgruppen hade syskon i interven
tionsgruppen, vilket visade sig i lägre kariespre
valens. När syskon togs bort vid jämförelse mel
lan grupperna ökade kariesskillnaden (tabell 1). 
Kariesprevalensen stod också i relation till antal 
besök på »Tandborsten« (tabell 2). Antal barn i 
interventionsgruppen hade färre antal kaviteter 
eller fyllda tänder jämfört med referensgruppen 
(45 procent vs 67 procent, p < 0,001).

Barnen i interventionsgruppen talade mer än 
30 olika språk. Det visade sig att det fanns skillna
der i kariesförekomst mellan barn som tillhörde 

Figur I. Upplägg av studien.
Start
Intervention Undersökning  Undersökning
Intervju Intervju  Intervju

 2 år 3 år 4 år 5 år

 = interventionsgrupp
 = referensgrupp

= utökat tandhälsoprogram 
= basprogram för kliniken

TABELL 2. Kariesprevalens (manifesta och initiala 
skador; medelvärde ±SD) vid fem års ålder i relation till 
antal besök på »Tandborsten« under interventionstiden 
(r = -0.43, p < 0.01).

Antal besök n deft defs

≤ 3 21 7.3 ±4.9 12.0 ±10.2
4–5 236 6.5 ±4.4 10.0 ±9.2
6 394 4.8 ±4.1 7.0 ±7.4

TABELL 1. Kariesprevalens (mean ±SD) vid fem års ålder. Referensbarnen
är fördelade i subgrupper med eller utan syskon till interventionsbarnen.

 Interventions- Referens- Referens utan Referens 
 grupp (I) grupp (R) syskon (RUS) syskon (RS)
Index n = 651 n = 201 n = 139 n = 62 

deft (a) 5.4 ± 4.3 6.9 ± 4.3 7.2 ± 4.4 6.1 ± 4.0 
  
defs (b) 8.2 ± 8.1 11.2 ± 9.7 12.0 ± 10.3 9.6 ± 8.0 
  
(a): I - R P < = 0.001; I - RUS P < = 0.001; I –RS N.S.
(b): I - R P < = 0.001; I - RUS P < = 0.001; I –RS N.S.

Deltagandet i 
tandhälsopro-
grammet var högt, 
vilket kan bero på 
»Tandborstens« 
läge och vänliga 
atmosfär, men 
också på tandskö-
terskornas an-
strängningar att 
uppmuntra föräld-
rarna att delta i 
programmet. 

Informations-
centrumet »Tand-
borsten« ligger 
nära tandkliniken 
i Rosengård.
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olika språkgrupper. Som exempel kan nämnas att 
i familjer som talade albanska och arabiska hade 
barnen högre kariesförekomst än i familjer där 
somaliska talades. Utfallet av programmet med 
hänsyn till kulturella skillnader är emellertid 
svårt att utvärdera på grund av för få individer 
i varje grupp. 

Användning av fluortabletter var förväntat 
betydligt vanligare hos barnen som deltog i pro
grammet, både efter ett och tre års medverkan 
(cirka 90 procent). Följsamheten till fluoradmi
nistrering i form av tabletter i denna multikultu
rella befolkning var över förväntan. Man kunde 
också se en viss effekt på syskonen bland refe
rensbarnen. Fluortandkräm användes av nästan 
samtliga barn i båda grupperna.

Kostvanorna förbättrades statistiskt signifi
kant under första året med minskat antal barn 
med frekvent intag av söta mellanmål och söta 
drycker nattetid. Efter tre år förelåg emellertid 
ingen större skillnad mellan grupperna.

Föräldrarnas hjälp med tandborstning förbätt
rades hos barnen i programmet, men detta på
verkade inte munhygienen avseende plack och 
blödning efter tandborstning.

Deltagandet i tandhälsoprogrammet var högt, 
vilket kan bero på »Tandborstens« läge och vänli
ga atmosfär, men också på tandsköterskornas an
strängningar att uppmuntra föräldrarna att delta 
i programmet. De flesta familjerna deltog i både 
interventionsprogrammet på »Tandborsten« och 
på tandkliniken där barnet också undersöktes (91 
procent).  

Studierna har visat att det är möjligt att med 
konventionella kariesförebyggande metoder 
kraftigt minska kariesförekomsten hos barn i ett 
multikulturellt område, men att det tar tid att 
komma på en acceptabel nivå. Riskfaktorerna 
måste påverkas än mer. 

Kariessituationen i Sverige på 1960 och 
1970talen är jämförbar med utgångsläget i vår 
studie, men en kariesreduktion som det tog lång 
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tid att uppnå i landet erhölls i studien efter tre 
års intervention.

Värt att notera är att flera barn redan vid star
ten vid två års ålder hade karies och var i behov 
av behandling inklusive extraktioner vilket visar, 
att preventionen bör starta ännu tidigare.

Slutsatser
Konventionella kariespreventiva metoder kan 
signifikant förbättra den orala hälsan hos små 
barn i ett multikulturellt område med låg socio
ekonomisk status. Intervention före två års ålder 
kunde sannolikt ha medfört ännu bättre tand
hälsa, då en stor del av barnen hade karies redan 
vid starten.

Hur lyckas man med interventionsprogram i 
ett område som Rosengård? Man behöver strikt 
planering, utvärderingsstrategier och ett realis
tiskt urval av mätinstrument. Det är viktigt att ha 
en vetenskaplig grund att stå på, vilket resultaten 
i Rosengårdsprojektet har bidragit med. Följande 
strategier har varit vägledande och kan vara till 
stöd och hjälp för andra liknande projekt:
■  Informera och övertyga beslutsfattare, såväl 

politiker som tjänstemän.
■  Samverka med lokala invandrarföreningar (till 

exempel Imamen).
■  Samverka med mödra och barnhälsovård.
■  Samverka med lokala apotek.
■  Ett väl utarbetat frågeformulär. 
■  Informationslokalen bör vara lättillgänglig och 

ligga nära kliniken.
■  En vänlig och välkomnande atmosfär i infor

mationslokalen.
■  Informationsmaterial som är lätt att förstå för 

föräldrarna.
■  Tandvårdspersonal med hög professionell, kul

turell och social kompetens.
■  Tillgång till personal som kan språk och kul

tur.
■  Tidig intervention.

»Studierna har visat att det är möjligt att med 
konventionella kariesförebyggande metoder kraftigt 
minska kariesförekomsten hos barn i ett multikulturellt 
område, men att det tar tid att komma på en acceptabel 
nivå. Riskfaktorerna måste påverkas än mer.«

»Jag läser Tandläkartidningen för att den ger mig inspiration 
att fortsätta mina studier under tunga kvällar.«
Martin Ågren, tandläkarstuderande, Umeå
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