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Förebyggande tandvård för barn, ungdom och unga vuxna

Omfattning
Dokumentet gäller tandläkare och annan tandvårdspersonal som genomför undersökningar på barn 

och ungdomar.

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

Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland). 

En viktig uppgift för tandvården är att arbeta för en positiv attityd till förebyggande tandvård hos barn- 

och ungdomar och kunskap om den egna möjligheten att påverka tandhälsan. 

Målet med det kariesförebyggande arbete är att förhindra att sjukdom uppstår och att kariesfria barn 

förblir friska. Program för primär kariesprevention skall därför börja tidigt och vara populationsinriktat, 

dvs. vända sig till alla. Det handlar om att satsa mest på de åtgärder som gör mest nytta. Ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv är daglig användning av fluortandkräm den i särklass mest 

kostnadseffektiva formen av kariesprevention för barn och ungdomar som dessutom har ett starkt 

vetenskapligt stöd.

Riskåldrar för karies

De första åren efter eruption är tanden mest mottaglig för karies dvs. risken för karies är störst under 

den perioden. Vi vill därför koncentrera våra förebyggande insatser på åldrarna:

 0 -3 år (nyligen erupterade primära molarer)

 5 - 7 år (förestående eller nyerupterad 6-årsmolar)

 12-14 år (nyerupterade premolarer och andra molar)

Mål
Målet med kariesförebyggande insatser är att förhindra att sjukdom uppstår och att kariesfria barn 

förblir friska.

Strategier 

Kariesförebyggande strategier

 Ett brett basprogram för alla barn och ungdomar med fokus på riskåldrar.

 Tidig identifiering av riskindivider

 Tidig kariesdiagnostik ger möjlighet att behandla för att förhindra progressionen av befintliga 

skador eller att få kariesskadan att läka ut.

 För individer med hög kariesrisk ges ett förstärkt basprogram och tilläggsprofylax baserad på 

orsaksutredning. 
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 Positiv inskolning till tandvård och tandvårdsmiljön

 Ett förstärkt basprogram i sociodemografiskt utsatta områden.

 Ett förstärkt basprogram för barn/ungdomar med särskilda behov 

Basprogram

Basprogrammet innefattar undersökning och eventuell behandling.

Vi skall lära ut och motivera barn och föräldrar att borsta tänderna 2 gånger om dagen med 

fluortandkräm. Information om matens betydelse skall framför allt ges i hälsosamtal på MHV, BHV, i 

skolan och i det folkhälsoarbete som bedrivs i samarbete med hälsovården.

Folktandvårdens uppdrag/ansvar

(Upp till 3 år är det enbart folktandvårdens uppdrag)

Blivande föräldrar – Mödrahälsovården (MHV) "icke konkurrensutsatt"

Samverkan Mödrahälsovården och Folktandvården

Tandvårdens insatser:

 Vid besöket på MHV informeras de blivande föräldrarna om information på 1177.se.

 Alla blivande föräldrar erbjuds möjlighet till ett kostnadsfritt hälsosamtal hos tandhygienist. 

Syftet med samtalet är att utifrån ett salutogent perspektiv, främja/stödja individens egen 

förmåga att vidta insatser för en god munhälsa, goda tandvårds- och matvanor samt för 

tobaksfrihet.

Samverkan Barnhälsovården (BHV) och Folktandvården

Tandvårdens insatser:

 Tandhygienisten deltar i en föräldraträff vid ungefär 6-9 månaders ålder. Samtalet fokuserar 

på förutsättningarna för god tandhälsa genom goda matvanor och tandborstning med 

fluortandkräm. Tandborste och broschyren ”Små barns tänder” delas ut till föräldrarna.

 Stödja BHV-sköterskan att poängtera vikten av tandborstning, fluortandkräm samt goda 

matvanor vid 5½, 8, 12 och 18 mån.

 Vid 8-månadersbesöket delar BHV-sköterskan ut tandborste och går igenom broschyren ” 

Små barns tänder” med de föräldrar som inte deltog i föräldraträffen ovan.

Barnhälsovårdens insatser

 Vid 12 eller 18- månaders besöket genomför BHV-sköterskan en enkel screening för att 

upptäcka barn med sämre förutsättningar för god tandhälsa. Vid behov kontaktar BHV-

sköterskan tandvården. Tandhygienisten på kliniken kallar därefter familjen för 

tandhälsoinformation.

 Kalla de barn som BHV-sköterskan bedömt vara riskindivider till ett enskilt 
tandhälsosamtal.
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Det är viktigt att så tidigt som möjligt identifiera riskindivider för att kunna ge nödvändigt stöd till 

patienter med ökad sjukdomsrisk, med individens behov och förutsättningar i centrum. Bygg vidare på 

hälsosamtalets mål att stödja föräldrarnas egen förmåga, erbjud stöd och hjälp med att skapa 

fungerande rutiner för såväl tandborstning som måltidsordning. Komplettera den förenklade screening 

som genomförts på BHV med en mer omfattande kariologisk riskbedömning (riskbedömning primära 

dentitionen), som även innefattar belastande socioekonomiska faktorer. Är kariesprocessen aktiv kan 

progression och kavitetsbildning gå extremt fort. Det är viktigt att hejda kariesutvecklingen med en 

individuellt anpassad handlingsplan, där föräldrarna spelar en helt avgörande roll. Samarbetet i Salut 

ger oss ökade möjligheter till tidigt intervention för att förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.

Förslag till åtgärd om BHV-screeningen fångar en riskfaktor utan andra tecken på sjukdomsaktivitet:

Har barnet någon kronisk sjukdom som kan påverka tandhälsan?

Kalla för samtal

Bedöm i samråd med tandläkare behovet av en individuellt anpassad behandlingsplan utifrån

 Medicinska konsekvenser: Barn vars allmäntillstånd försämras avsevärt om odontologiskt 

vårdbehov inte tillgodoses är en prioriterad grupp. 

 Lever barnet i en socialt utsatt miljö? Finns föräldrastöd? Behövs ett utökat samarbete med 

MHV, BHV eller socialtjänst? 

 Finns ökad risk för ohälsa skall patienten följas av ansvarig tandläkare alt. pedodontist.

Får barnet nattmål? 

Kalla för samtal.

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

inte har kunnat verifieras i studier. Söta drycker i flaska nattetid innebär en ökad kariesrisk. I en 

svensk studie jämfördes 1-åriga barn som fått osockrad välling med barn som fått sockrad dryck i 

flaska i samband med insomnandet eller nattetid. Osockrad välling gav ingen förhöjd kariesrisk medan 

samtliga barn som fått sötad dryck hade utvecklat karies vid 3 års ålder.

Kostvanor med ett högt sackarosintag i kombination med oregelbunden tandborstning är riskfaktorer 

som med eller utan amning påskyndar kariesprocessen hos små barn. 

 Ge föräldrastöd till livsstilsförändring och fungerande tandborstvanor

 Följ upp 

Får barnet sötad mat och dryck i oroväckande mängd? 

Kalla för samtal.

 Ge stöd till livsstilsförändring. 

 Följ upp.
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Borstas barnets tänder varje dag?
Kalla för samtal

 Tandborstning med en liten mängd tandkräm bör introduceras i samband med att den första 

tanden bryter fram, och skall vara en etablerad vana när tuggytan på första molaren är under 

eruption – påpeka föräldraansvaret 

 Följ upp vid 1,5 års ålder? 

 Vid fungerande tandborstvanor sker kallelse därefter enligt upprättade rutiner

Inskolning till tandvård

Barnets revisionsbesök till tandvården är en viktig del av barnets inskolning och en positiv syn på sin 

tandhälsa. 

Helhetssyn på barnet och familjen

Förutom de riskfaktorer för karies som redovisats ovan har ett flertal studier på små barn visat ett 

tydligt samband mellan socio-ekonomiska faktorer, som invandrarbakgrund, utbildningsnivå, och en 

ökad kariesrisk. Tandvårdsrädsla hos föräldrarna liksom syskon med karies har också identifierats 

som tidiga riskindikatorer för karies. Barn/ungdomar och familjer med tandvårdsrädsla, 

språksvårigheter, sjukdom eller funktionshinder ges den tid de behöver och kallas oftare för att öka 

den ömsesidiga förståelsen mellan tandvårdsteamet och patienten samt för att implementera en 

positiv syn på munhälsa och munvård.

Fritt val klinik/vårdgivare gäller från 3 års ålder.

Munhälsobedömning vid 2 års ålder

Alla barn kallas till tandkliniken för munhälsosamtal det år de fyller 2 år. Stor vikt läggs vid att stärka 

förälderns förtroende för sin egen förmåga att påverka sitt barns framtida tandhälsa. Fråga föräldern 

om barnets kost och tandborstningsvanor, och ge stöd, tips och råd. Vid behov får barnet tid för 

uppföljning efter någon till några veckor. 

Besöket ska i första hand inrikta sig på att hitta barn med ökad risk för sjukdom utifrån ett hälsosamtal. 

Använd de frågeformulär som BHV använder vid sin 18-månadersscreening. Sondera erupterade 

tänder om möjligt.

Undersökning vid 3 års ålder- Utförs av tandläkare

Ge samtalet ett salutogent perspektiv, med uppgift att främja/stödja föräldrarnas förmåga att vidta 

insatser för en god munhälsa genom goda tandvårds- och matvanor. 

Kontrollera hälsodeklaration. Finns medicinska riskfaktorer skall patienten följas av ansvarig 

tandläkare och vid behov skall pedodontist konsulteras.

För att öka möjligheten till tidig intervention görs en kariologisk riskbedömning (riskbedömning primära 

dentitionen), som även innefattar belastande socioekonomiska faktorer
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Riskfaktorer Ej risk Risk

Allmänhälsa Frisk Sjukdom eller funktionshinder
Munhygien Inget synligt plack ÖK-fronten Synligt plack ÖK-fronten 
Fluorexponering Dagligen Oregelbundet
Matvanor Ua Belastande faktorer
Riskindikatorer Ej risk Risk
Social situation Ua Belastande faktorer
Kariesaktivitet Ingen/låg Hög

Revisionsintervall
Riskgrupp 0 Riskgrupp 1 Riskgrupp 2

24 månader 18 månader 12 månader

Varje tecken på karies bör uppmärksammas och behandlas. Utred orsaken till den tidiga 

kariesutvecklingen. Vid en aktiv kariesprocess i tidig ålder finns det ofta ett kostmönster som behöver 

förändras. Upprätta en individuell behandlingsplan. Följ upp kost- och tandborstningsvanor. Följ 

den tidiga kariesutvecklingen med relativt täta besök för att stödja och uppmuntra föräldrarna till 

livsstilsförändringar. Fluorlacka vid varje besök.

Riskbedömningen gör det också möjligt att identifiera individer med liten risk att utveckla karies. SBU-

rapporten 2007 fastslår att det finns goda möjligheter att identifiera barn och ungdomar som löper liten 

risk att utveckla karies under de närmaste åren(evidensstyrka 1).

När barnet är äldre kan informationen reduceras till ”Fluor (i form av tandkräm), vila och vatten (mellan 

måltider) samt ”lördagsgodis”. 

Att tänka på för 5-6 åringen

 Tala om att 6-årsmolaren kommer inom ett år/snart/just har brutit fram. Visa i barnets mun, ta 

ev. röntgenbilder till hjälp när du informerar.

 Nyligen frambrutna tänder ska fluorlackas vid varje besök. 

 Betona vikten av att borsta ocklusalytan varje dag med fluortandkräm. 

 Vuxenhjälp vid tandborstning två gånger dagligen.

 Tandborstteknik -följ upp. 
 Var uppmärksam på nyligen frambrutna tänder, de är extra mottagliga för karies!
 Fluor, Vila, Vatten!
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Undersökning 7-15 år

Barn och ungdomar som bedöms löpa en obetydlig eller måttlig risk att utveckla sjukdom kallas enligt 

vårdplan med ett revisionsintervall på 18-24 månader. 

Barn med hög risk kallas med betydligt kortare revisionsintervall och får hjälp och stöd oftare. 

Den tilläggsprofylax som ges till individer i högriskgruppen är baserad på en orsaksutredning och skall 

grundas på ett antagande om ”compliance” (möjlighet till samarbete).

Ingen/Låg kariesrisk Hög kariesrisk
Ingen eller högst en dentinskada approximalt

Ingen eller högst en restaurering approximalt

En ny eller progredierande emaljskada

Mer än en ny eller progredierande 

approximal emaljskada

Mer än en ny dentinkariesskada 

approximalt

Mer än en restaurerad 

approximalyta

Kariesangrepp på ytor som inte är 

kariesbenägna

Anamnestisk risk 0 Anamnestisk risk 1 Anamnestisk risk 2
Patient utan 

behandlingspåverkande sjukdom 

eller medicinering

Inga belastande sociala 

förehållanden.

Tidigt etablerade goda 

munhygien- och matvanor.

Obetydligt 

behandlingspåverkande 

sjukdom

Enstaka uteblivanden, 

återbud

Mindre goda 

munhygienvanor

Mindre goda matvanor

Belastande psykosociala faktorer

Upprepade uteblivanden

Tandvårdsrädsla

Oregelbundna munhygienvanor. 

Dåliga matvanor, övervikt och 

fetma.

Riskgrupp 0
Revisionsintervall 24 mån 

Riskgrupp 1
Revisionsintervall 18 mån

Riskgrupp 2
Revisionsintervall 12 mån

Eruptionstiden för 6-årsmolaren varierar kraftigt, 10-15 % får sina 6:or redan i 5 års ålder, medan 10 
% inte får sina förrän vid 8 års ålder. 6: an är den mest kariesmottagliga permanenta tanden, främst 
gäller det ocklusalytan men även mesial- och distalytan. 
De första permanenta molarerna, liksom de permanenta incisiverna med undantag för överkäkens 
lateraler, börjar mineraliseras kring födelsen då risken för störningar i tändernas mineralisering är 
förhållandevis stor. Studier visar att knappt 20 % av barnpopulationen uppvisar minst en 
hypomineraliserad 6: a, där en tidig diagnos och en väl fungerande profylax är viktig (Järlevik et al: 
Hypomineralisation of the first permanent molar 2001, thesis).

Utskrivet dokument endast giltigt: 
2019-03-11



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

Utgåva nr  5
Giltigt fro.m: 1900-01-01  -   Tills vidare
Uppföljning : 2020-01-30                                      Styrande dokument

Strategi

Dokumentnr: 186742
Dokumentansvarig: Brita Winsa 

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

Sidan 7 av 10
Utskrivet dokument endast

 giltigt: 

M
al

lv
er

si
on

: L
IT

A 
- S

tra
te

gi
 - 

M
ål

 - 
v1

Undersökning 16-23 år

Unga vuxna som bedöms löpa en obetydlig eller måttlig risk att utveckla sjukdom kallas enligt 

vårdplan med ett revisionsintervall på 24-30 månader.

Riskgrupp 0
Revisionsintervall 30 mån 

Riskgrupp 1
Revisionsintervall 18 mån

Riskgrupp 2
Revisionsintervall 12 mån

Att tänka på för 7- åringen (DS1)

 Visa 6-årsmolarerna i barnets mun. Informera om att 6: an är den mest kariesmottagliga 

permanenta tanden. Betona vikten av att borsta dem extra noga. 

 Rekommendera vuxenhjälp

 Nyligen frambrutna tänder skall fluorlackas vid varje besök

 Fluor, Vila, Vatten

 Riskbedömning av bettet skall göras av tandläkare vid alla undersökningar i åldrarna 6 – 13 

år.  (se Riskbedömning bettutvecklingen)

Att tänka på för 9-åringen (sent DS2)

Behandlingen av kariesskador kan efter 8-10 års ålder förenklas om barnet genomgått fullständig 

kariesbehandling med gott resultat. Gravt karierade första primära molarer kan extraheras efter 

bedömning att risk för trångställning inte föreligger. Inaktiva (avstannade) kariesskador kräver ingen 

behandling. 
.

 Lär ut tandborstteknik till barnet. Låt barnet visa, beröm det som är bra. Korrigera i barnets 

mun och låt honom/henne försöka en gång till.

 Fluor, Vila, Vatten.

 Riskbedömning av bettet skall göras av tandläkare vid alla undersökningar i åldrarna 6 – 13 

år.  (se Riskbedömning bettutvecklingen)

Att tänka på för 12-14 åringen

En nyckelålder för riskbedömning. De flesta ungdomar har fått nya permanenta tänder med nya 

approximala kontakter. De som har approximala dentinskador eller restaureringar löper relativt stor 

risk att utveckla nya, approximala kariesskador under tonåren. 

Tidigare förekomst av karies är den enskilt starkaste prediktorn när det gäller att förutse 
kariesutvecklingen. 
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 Informera om den riskbedömning som gjorts, använd befintliga bitewingbilder till hjälp när du 

informerar.

 Följ upp tandborstteknik. 

 Konsumtion söta/sura drycker erosionsskador

 Nyligen frambrutna tänder ska fluorlackas vid varje besök

 Fluor, Vila, Vatten.

 Tobaksprevention

 Vid manifest karies, kalla ofta till tandläkare så att angreppen kan lagas innan 

behandlingsbehovet blir för stort. 

Att tänka på för 15-åringen

 Gör en ny generell riskbedömning. Tonåringar som fortfarande är kariesfria approximalt löper 

liten risk för nya kariesskador under de närmaste åren. Progressionshastigheten är också 

långsammare än tidigare och intervallet till nästa bitewing kan ofta utsträckas.

 Konsumtion söta/sura drycker, erosionsskador

 Fluor, Vila, Vatten

 Tobaksprevention

Att tänka på för 17-åringen

Det finns studier som visar att 3 procent av 16-19-åringar har tecken på parodontal sjukdom. Främst 

är sjukdomen lokaliserad till molarerna. 

Bedöm parodontala förhållanden och subgingival tandsten på bw, ta fickstatus vid behov.

Fråga om tandlossningssjukdom finns i släkten eftersom ärftligheten är hög.

Rökning är den viktigaste miljöfaktorn för parodontit. Även övervikt och fetma kan vara en riskfaktor för 

parodontit hos unga vuxna, liksom diabetes med dålig metabolisk kontroll.

 Tobaksprevention.

 Konsumtion söta/sura drycker, erosionsskador

 Fluor, Vila, Vatten

 Visdomständers eruption

Att tänka på för 21-23-åringen

 Sammanfatta tandhälsan, informera om dagens undersökningsresultat, inkl. 

visdomständernas eruption.

 Poängtera egenvårdens betydelse

 Konsumtion söta/sura drycker, erosionsskador.

 Tobaksprevention

 Fluor, Vila, Vatten
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Förstärkt basprogram vid hög kariesrisk

 Upprepa basprogrammet.

 Tilläggsprofylax efter individuell bedömning. 

 I åldrar med nyligen frambrutna permanenta tänder fluorlackas ocklusal- och approximalytorna 

vid varje besök. 

 Fissurförsegling kan ge ett gott skydd mot karies för barn som bedöms som riskpatienter

 6: or och 7: or med djupa fissurer bör förseglas 

Förstärkt basprogram i sociodemografiskt utsatta områden

Dessa områden prioriteras när det gäller kariesförebyggande åtgärder. Förutom samverkan med 

MHV, BHV och skola kan kollektiv fluorsköljning i skolan övervägas 1 gång/vecka, till alla eller i 

riskåldrar. Grupper med hög kariesrisk skall identifieras och erbjudas en utökad populationsbaserad 

prevention.

Förstärkt basprogram för barn/ungdomar med särskilda behov 

Barn, ungdomar med tandvårdsrädsla eller sjukdom/funktionshinder som gör det särskilt viktigt att 

undvika karies.

För barn som bedöms som riskpatienter kan fissurförsegling ge ett gott skydd mot karies. 

Fissurförsegling är även en inskolningsmetod som görs så snart som möjligt efter eruption.

6:or som 7or fissurförseglas (inom två år). Fissurförseglingen kontrolleras och görs om vid behov.

Tilläggsprofylax

Behovet av tilläggsprofylax skall grundas på riskbedömning.

Orsakerna till den förhöjda kariesaktiviteten eller risken skall fastslås genom utredning. Baserat på 

resultaten från denna utredning utformas åtgärder där ett individuellt fluorprogram ingår. Förklara 

varför kariesrisken bedöms som stor och poängtera vikten av en god munhygien.

 Val av tilläggsprofylax ska grundas på ett antagande om ”compliance” för olika metoder.

 Ökad fluorexponering vid behov t ex. fluorsköljning (> 6 år) alt. fluortabletter enl. 

doseringsschema. Fluorlackning av initiala kariesskador vid varje besök, dock minst 2 ggr/år.

 Vid dålig munhygien eller vid mycket låg salivsekretion kan antibakteriella medel som 

klorhexidin och xylitol övervägas. 

 Barn/ungdomar med hög risk för karies kallas oftare till tandvården för förebyggande insatser 

för att förhindra ett ökat behandlingsbehov med komplikationsrisker. 

Sammanfattning - Kariesförebyggande metoder med hög evidens

 Daglig exponering av låga doser av fluor i alla åldrar

 Den bästa och mest kostnadseffektiva egenvården är tandborstning två gånger per dag med 

fluortandkräm
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 De bästa professionella metoderna är applikation av fluorlack 2-4 ggr per år och 

fissurförsegling av den första molarens ocklusalyta

Uppföljning 
Alla barn skall riskvärderas vid undersökning och riskvärderas avseende bettutveckling av tandläkare 

vid alla undersökningar i åldrarna 6 – 13 år.  (se Riskbedömning bettutvecklingen). Utifrån 

riskvärderingen fastställs omhändertagande, uppföljning sker hos tandläkare.

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

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  

 Ny titel. Hette tidigare "Förebygga karies bland barn- och ungdomar."

Ny upprättare och dokumentansvarig.

Dokumentet är nu en överenskommelse mellan de fyra norra regionerna.

Åldersreformen.
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