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ECC- Early childhood caries

Omfattning
Dokumentet vänder sig till tandläkare och annan tandvårdspersonal som gör tandundersökning 

och/eller behandling på barn och ungdomar med karies i tidig ålder. 

Beskrivning
Tecken på karies före 3 års ålder

Första tecken

Första tecken på karies är ofta en kritaktig, matt, rå emaljyta längs gingivalranden, vanligen 

lokaliserad till buccal- och lingualytan på överkäkens incisiver.

Är kariesprocessen aktiv kan progression och kavitetsbildning gå snabbt. 

Kariesprocessen startar så fort nya tänder erupterar. Fissurer och gropar på primära molarer utgör 

riskytor, men även hörntänder kan uppvisa tecken på karies
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Vanligt förekommande

Redan vid 1 års ålder har en del barn utvecklat kariesskador och vid 3 års ålder har ungefär 30% 

tecken på en pågående sjukdomsprocess..

I en studie över kariesutvecklingen hos förskolebarn uppvisade 12% av 2,5-åringarna karies.

Nästan alla (92%) med karies vid 2,5 år hade fått nya kariesskador vid 3,5 år, medan knappt en 

tredjedel (29%) av barnen som var kariesfria vid 2,5 år uppvisade kariesskador ett år senare.

(Grindefjord M et al. Caries development in children 2,5-3,5 years of age)

2,5 år Uppföljning vid 3,5 år

Barn med karies (n=78) Ingen ny karies

     n=2

Nya läsioner

    n=72 (92%)

Barn utan karies (n=614) Ingen ny karies 

    n=436 

Karies

    n=178 (29%)

Slutsats: Barn med tidiga tecken på karies (ECC) skall betraktas som riskpatienter för en fortsatt och 

snabbt progredierande kariesutveckling

Riskfaktorer

Det är viktigt att så tidigt som möjligt identifiera riskpatienter. Genom samverkan med mödra- och 

barnhälsovården bör möjligheten att tidigt identifiera patienter med ökad kariesrisk utifrån socio-

ekonomiska aspekter öka. Chansen att intervenera tidigt i kariesprocessen ökar och innebär i bästa 

fall en avstannad kariesutveckling.

                                                                                                                 

Söta drycker

Söta drycker i flaska i kombination med oregelbundna tandborstvanor är den vanligaste orsaken till 

1,5-3 år: riskålder för karies. Nyligen erupterade tänder är mer mottagliga för karies. 
Sårbarheten ät störst innan ytemaljen har hunnit mogna genom fluortillskott via saliven.
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ECC. 

Söta drycker i flaska nattetid är särskilt förödande eftersom salivflödet minskar nattetid.

Karies som en konsekvens av förlängd amning (>1 år) har varit ett kontroversiellt påstående som 

inte har kunnat verifieras i studier. Frekventa intag av kost med högt sackarosinnehåll i kombination 

med nattmål (amning eller på flaska) och oregelbunden tandborstning är riskfaktorer som påskyndar 

kariesprocessen hos små barn. Det är således inte bröstmjölken i sig som är orsaken - det är 

beteendet med nattmål som ger den ökade kariesrisken."

Intervention

Om möjligt bör non-operativ strategi tillämpas med fokus på att stoppa eller hejda 

kariesprogressionen.

Karies före tre års ålder innebär alltid ett behov av intervention för att ändra livsstilsmönster. 

Hälsoinriktade råd och återkoppling har god effekt på individens delaktighet och därmed möjlighet att 

positivt påverka den orala hälsan.

Erbjud stöd och hjälp med att skapa fungerande rutiner som innebär tandborstning med fluortandkräm 

(1000ppm) morgon och kväll, poängtera föräldraansvaret. 

Hur förebygger man hål i tänderna? (råd tagna från sjukvårdsupplysningens hemsida www.1177.se)

För att hålla barnens tänder friska kan man tänka på att:

Låta barnet äta fem, sex regelbundna måltider per dag och inte småäta mellan måltiderna. 

Undvika sådant som är sött och klibbigt och stannar kvar extra länge på tänderna. 

Ge barnet vatten för att släcka törsten mellan måltiderna. 

Godis, kakor, kex, chips, ostbågar och söta drycker sparas till festliga tillfällen. 

Barnet sover med rena tänder och att man bara ger barnet vatten som törstsläckare på natten. 

Man borstar barnets tänder två gånger om dagen så noggrant att tänderna blir rena och att tandköttet 

hålls friskt och inte blöder när man borstar. 

Man använder tandkräm med fluor. 

Uppföljning

Regelbunden återkoppling har god effekt på individens delaktighet och därmed möjlighet att positivt 

påverka den orala hälsan. Regelbundna återbesök (varje månad) som innefattar professionell 

fluorlackning och uppmuntran bör fortsätta till tecken på avstannad karies. Observera att mängden 

fluorlack bör vara högst 0,05ml (knappt risgrynsstor).

Den mat och de vanor som är bra för tänderna är bra 
för hela kroppen.

Utskrivet dokument endast giltigt: 
2019-03-11

http://www.1177.se


Dokumentet gäller inom
Plats: VLL-alla
Org: Region Västerbotten/Tandvård

Utgåva nr  3
Giltigt fro.m: 1900-01-01  -   Tills vidare
Uppföljning : 2020-01-25                                      

Vägledande dokument
Instruktion

Dokumentnr: 193331
Dokumentansvarig: Brita Winsa 

Upprättat av: Ingrid Bäckström
Kontakt - e-post: Ingrid.Backstrom@vll.se

Sidan 4 av 6
Utskrivet dokument endast

 giltigt: 

M
al

lv
er

si
on

: V
äg

le
da

nd
e 

D
ok

um
en

t

Atraumatic restorative treatment (ART)

ART är ett mellanting mellan non-operativ och restaurativ behandling och innebär att kavitetens 

begränsning i emaljen handexcaveras kariesfritt. Därefter avlägsnas ett ytligt lager kariöst dentin med 

handinstrument, varefter kaviteten försluts med glasjonomercement. En atraumatisk restaurerande 

behandling (ART) kan vara en genomförbar behandling trots patientens ringa ålder. En tät förslutning 

mot munhålan är förutsättningen för en avstannad kariesprocess. ART bör därför begränsas till 

enytsfyllningar. Fyllningen är att betrakta som ett långtidsprovisorium, ta ställning till fortsatt stegvis 

excavering när sjukdomsutvecklingen är under kontroll.

Behandling under generell anestesi

Små barn med gravt karierade incisiver och molarer kan behöva behandlas under narkos. 

Behandlingen bör vara radikal och prognosen för genomförd behandling skall vara god. En god 

uppföljning på tandkliniken med inriktning mot förebyggande åtgärder är en förutsättning för fortsatt 

god tandhälsa.

Behandlingsstrategi i förskoleåldern

 Det är viktigt att så långt som möjligt förhindra progression av kariesprocessen.

 Behandling med fluorlack kan göras månadsvis under en 3-månadersperiod, men det 

viktigaste är att bryta dåliga kostvanor och tillföra fluor genom regelbunden tandborstning.

 Vid bedömning av omfattande manifesta kariesskador är det viktigt att bevara för bettet 

värdefulla tänder, medan extraktion bör övervägas av gravt kariesskadade första primära 

molarer.

 Progressionen av approximala kariesskador på primära molarer är relativt snabb, mediantiden 

för approximalkariesangreppet att penetrera genom emaljen är 2,5 år. Detta i kombination 

med att avståndet till pulpan är väsentligt mindre än i det permanenta bettet, gör att en 

restaurerande behandling av approximala kariesläsioner på primära molarer bör utföras innan 

sjukdomsprocessen medfört en tydlig spridning i dentinet. Det gäller främst den första primära 

molaren, där risken för pulpaläsion annars är stor.

Om kariessjukdomen inte kan kontrolleras är den första kariesskadan början på en 
lång rad av behandlingar Utskrivet dokument endast giltigt: 
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Omhändertagande i normalfallet 

om inte särskilda behov finns

  Behandling 
1-3år  Kontroller och profylax som högriskpatient 
Incisiver  Slipning. Fluorlack 
Molarer  Grovexkavering med handinstrument. 

Långtidsprovisorium med snabbstelnande glasjonomercement 
3-4 år   
Incisiver   Slipning, Fluorlack 
Caniner  Slipning. Fluorlack 
Molarer  Grovexkavering med handinstrument. 

Långtidsprovisorium med snabbstelnande glasjonomercement 
4-7år   
Incisiver  Slipning Fluorlack 
Caniner  Lagning med resinförstärkt glasjonomercement (eller kompomer) 
Molarer  Lagning med resinförstärkt glasjonomercement (eller kompomer) 
Vid risk för pulpaläsion: 
1:a primära molaren Extraktion vid besvär 
2:a primära molaren Grovexkavering. Undvik läsion. Långtidsprovisorium med 

snabbstelnande glasjonomercementfyllning. 
Uppföljning, ev senare lagning 

7-10 år   
1:a primära molaren Extraktion vid besvär 
2:a primära 
molarens distalyta, 

 Överväg handexkavering och glasjonomer. Undvik skada på 6:ans 
mesialyta! 

 

Dokumentet är en överenskommelse mellan samtliga folktandvårdskliniker i Norrting. (Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland). 

Utarbetat av
Dokumentet är utarbetat av Specialisttandvården avdelningen för Pedodonti. Har faktagranskats av 

Eva Leksell, övertandläkare Pedodonti

Referenser och förändringar  
Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 
Dokumentinformation
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Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  

 Ny upprättare och dokumentansvarig.

Dokumentet är nu en överenskommelse mellan de fyra norra regionerna.

Nytt stycke under avsnittet om söta drycker, nytt stycke i "omhändertagande i normalfallet".
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