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Viktigaste 
folkhälsoåtgärderna 

under 1900-talet

Fluorprevention

Ten great public health achievements – USA .
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1999, 48(12):241-3.



ur: Prevention of Oral Diseases (1996); Oxford University Press

Sackarosintag (g/person/dag) före-, under och efter 2:a världskriget; procent permanenta första molarer
som var karierade, missing, eller fyllda hos 7- eller 6-åringar i Norge, Finland, och Danmark (Toverud
1957)



Downer MC. Community Dent Health 1999;16(1):18-21 



Kroniska tillstånd i en barnpopulation 0-15 år



1 års kariesprogression







Föräldrar idag är mer osäkra och i behov av föräldrastöd

Mindre auktoritär expertroll i föräldrastödet som mindre syftar till att ge 
klara besked och mer till att stärka föräldrars självförtroende

Bristande kunskaper

Lind J. Föräldrastöd on-line. Tema Barn. Linköping University



Sociala medier …



Konspirationsteorier …



lyssnat på Jan Sällström 
barnet kan bli förgiftat om man sväljer ner tandkräm – kan vara 
värre än man trott!
ekologiska tandkrämer – bla. Weledas tandkräm





Vilken typ av frågor/påståenden får vi 
från oroliga föräldrar?

Fluor är ett gift, det kan ge cancer 
och lagras in i skelettet, 
varför ska jag ge det till mitt barn?

Jag är orolig att hjärnans utveckling 
kan skadas om mitt barn får fluor, 
är det så?

Vad händer om mitt barn sväljer tandkrämen? 
Är det skadligt?



Vad händer om mitt barn sväljer 
tandkrämen? 
Är det skadligt?

Granath L et al. Community Dent Oral Epidemiol 1985;13:273-6.



1,5 g tandkräm med 0,1 % F



Barn 1-6 år: borsta tänderna 2 ggr/dag med 
1000 ppm tandkräm och dricka 1 liter vatten 
med fluorhalt 0,8 mg/L

Barn 6-12 år: 1.5 liter vatten med 3.0 mg/L

För att uppnå gränsvärdet:





Fluor är ett gift, det kan ge cancer 
och lagras in i skelettet, 

varför ska jag ge det till mitt barn?

Ovanlig malign tumör
Osteoblastaktivitet kan stimuleras av 
fluor
Studerat de fall som – från 1969 och 
framåt

Inget samband mellan fluorhalt och 
cancer hittades…

Näsman et al., 2016



Jag är orolig att hjärnans utveckling 
kan skadas om mitt barn får fluor, 

är det så?

Kina

1980-1990-tal
Naturligt vatten
Höga fluorhalter
11.5 mg/L
Tvärsnittsstudier

Nya Zeeland
2010-tal
Vattenfluoridering
Känd halt 0.85 mg/L
Prospektiv studie

Broadbent JM et al. Am J Public Health. 2015;105(1):72-76.



Nuvarande rekommendationer fluorhalt i tandkräm:
0-6 år: 1000ppm
Över 6 år: 1450ppm

0-12 år: 1000ppm 
Över 12 år: 1450/1500 ppm

Vid ökad kariesrisk:
Över 6 år 1450/1500 ppm
Över 16 år: 5000 ppm (i vissa högriskfall)

Vad  rekommenderar vi?



Rekommenderad mängd tandkräm i olika 
åldrar: 

0-5 år som barnets lillfingernagel /tunt stryk 
på tandborsten

6-11 år: 1 cm på tandborsten

11< år: 2 cm på tandborsten

Foto från: Koch G, Poulsen S, Espelid I, Haubek D (Eds). 
Pediatric Dentistry: A Clinical Approach 
3rd Ed. Wiley-Blackwell, 2016 



Att tänka på…

Ta föräldrarnas oro på allvar - använd din kunskap och förklara hur du ser på det…

Fluor ska användas där det behövs, och i rekommenderade koncentrationer 
och mängder – de doser vi rekommenderar är säkra!

Viktigt att föräldrar medvetandegörs om all information som sprids på nätet och att
vara kritisk till det de läser!




