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Tandbehandling av barn med kroniska sjukdomar och funktionshinder

Omfattning
Dokumentet gäller för tandläkare och annan tandvårdspersonal vid tandbehandling av barn och 

ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder. 

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

Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland). 

Allmäntandläkaren möter idag fler barn med kroniska sjukdomar än för några årtionden sedan. Ny 

teknologi, bättre mediciner och effektivare behandlingar gör att allt fler barn överlever upp i vuxen 

ålder. Institutionsvistelse har övergivits till förmån för vistelse i hemmet med ökat stöd från samhället. 

Stimulering i förskolan och integration i det vanliga skolsystemet gör att det handikappade barnet får 

en bättre utveckling än tidigare. 

Fokus ligger på konsekvensen av sjukdomen och inte så mycket på diagnosen. De olika kroniska 

sjukdomarna ger varierande begränsningar och möjligheter och även stora variationer mellan olika 

individer med samma sjukdom. 

Många barn med kroniska sjukdomar har ett ökat odontologiskt vårdbehov, antingen på grund av 

sjukdomen i sig eller till följd av behandlingen (ex medicineringen). Här spelar allmäntandläkaren en 

viktig roll genom att vara den som håller kontakten med familjen, initierar de nödvändiga förebyggande 

åtgärderna mot orala sjukdomar, samt remitterar till specialisttandvård vid behov. Ett tätare 

omhändertagande gör att hela tandvårdsteamets kompetens måste tas tillvara.

Socialstyrelsen har initierat tre kunskapscentra kring sällsynta sjukdomar av odontologiskt intresse:

Mun-H-Center i Göteborg.

Kompetenscenter på Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Kunskapscentrum i Norr, Umeå  www.odont.umu.se/samverkan/odontologiskt-kunskapscentrum-i-norr

Mera kunskaper kan du hitta hos:

Socialstyrelsen – Små och mindre kända handikappgrupper – www.sos.se/smkh

Kompetenscenter i Jönköping – www.lj.se/oi

Mun-H-Center – www.mun-h-center.com

Ågrenska – www.agrenska.se
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Neuropsykiatriska funktionshinder

I samlingsnamnet neuropsykiatriska funktionshinder ingår ADHD, autism, Asperger syndrom och 

Tourettes syndrom.

Personer med neuropsykiatriska har vanligen svårigheter med:

 reglering av uppmärksamhet

 impulskontroll och aktivitetsnivå

 samspelet med andra människor

 inlärning och minne att uttrycka sig i tal och skrift

 motoriken

Vanligtvis ställs diagnosen i barnaåren när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar barnets 

utveckling och möjligheter att fungera i sin omgivning.

Den orala hälsan påverkas indirekt av tillståndet. Forskning visar att såväl munhygien och kostvanor 

ofta berörs. Att på ett positivt sätt kunna kooperera i tandvårdssituationen kräver i allmänhet tid för 

inskolning med tillräckligt med väl förberedd personal och kontinuitet i mötena på tandkliniken. Att 

samarbeta med barnet föräldrar/vårdnadshavare är en viktig faktor.

Tandvårdens viktiga uppgift är att tidigt identifiera de barn som har funktionshinder. Att snabbt, 

tillsammans med vårdnadshavare, inrikta sina krafter på förebyggande åtgärder med målsättningen att 

bibehålla barnens initialt friska tänder.

ADHD 

Allmänt

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en klinisk diagnos som baseras på kriterier av 

ouppmärksamhet, överaktivitet och dålig impulskontroll. ADHD är den vanligaste diagnosen inom 

neuropsykiatri. En tydligt säkerställd orsak till ADHD är svår att påvisa. Forskning stödjer att det i de 

flesta fall finns det en medfödd bristfällig funktion i de delar av hjärnan som styr de s.k. exekutiva 

funktionerna i hjärnan såsom uppmärksamhet, vakenhet, impulskontroll och planeringsförmåga.

Epidemiologi

Ett stort antal epidemiologiska studier från olika länder visar att 3-6 % av barn/ungdomar i skolåldern 

har ADHD, definierat enligt diagnoskriterierna DSM-IV. (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) Ungefär lika många har svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och/eller 

överaktivitet utan att uppfylla diagnoskriterierna. Majoriteten är pojkar, men vi vet också att gruppen 

flickor med neuropsykiatriska funktionshinder är underdiagnostiserad.

Utskrivet dokument endast giltigt: 
2019-03-11



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

Utgåva nr  2
Giltigt fro.m: 1900-01-01  -   Tills vidare
Uppföljning : 2020-01-25                                      

Vägledande dokument
Instruktion

Dokumentnr: 193337
Dokumentansvarig: Brita Winsa 

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

Sidan 3 av 17
Utskrivet dokument endast

 giltigt: 

M
al

lv
er

si
on

: V
äg

le
da

nd
e 

D
ok

um
en

t

Symtom

Det är inte helt ovanligt att personen med ADHD har andra problem såsom inlärnings-svårigheter, låg 

begåvning, språksvårigheter, dyslexi, klumpig eller fumlig motorik, sociala samspelssvårigheter 

och/eller autism eller Aspergers syndrom. Att ha problem med ouppmärksamhet, impulsivitet och 

överaktivitet innebär ofta att personen inte verkar höra på vad andra säger, har svårt att uppfatta 

instruktioner, fort tappar tråden, tröttnar fort och lätt störs av omgivningen. Det är ofta svårt att klara 

motgångar och reaktionerna kan ibland då tyckas vara väldigt emotionella.

Tandvård

De orala förhållandena i sig påverkas inte av ADHD, 

Det finns dock ett påvisat klart samband mellan diagnoserna och barns/ungdomars förmåga att 

kooperera vid tandvård. Likaså finns ett samband med både tandvårdsrädsla och riskbeteende för 

sämre munhälsa, såsom bristfällig munhygien och sämre kostvanor. I kommunikation med 

omgivningen, vet vi att personer med ADHD ger mer otydliga verbala svar; färre svar och icke-

koordinerade svar. I tandvårdssituationen visar det sig ofta genom mindre ögonkontakt med mindre 

tydliga svar eller inga svar alls vid frågor. Kanske sitter han/hon och tittar rakt fram ”ut i luften”. Ofta 

blir han/hon upptagen av annat än det som vi önskar. Frågor och kommentarer är vanliga men i stället 

för att lyssna kanske han/hon vänder sig bort medan behandlaren försöker fånga uppmärksamheten. 

Man brukar dessutom säga att vad det gäller planering, tidsuppfattning och organisation fungerar 

många personer med ADHD ungefär 30 % under sin kronologiska ålder. 

Metodik

I tandvårdssituationen bör vi räkna med att de här patienterna är mer tidskrävande. Vi måste ställa 

realistiska krav och hjälpa barnet/ungdomen att hålla fokus på behandlingen. I stället för att ställa 

frågor kan vi ge kortfattade instruktioner. Tydliga nedskrivna instruktioner och förklaringar är ofta 

positivt, även bildserier kan användas t vid inskolning och  för tandborstning i hemmet. En lugn 

behandlingsmiljö, kontinuitet utan många personer inblandade och tätare uppföljning av tandhälsan är 

också värdefull. 

Många i den här gruppen är dessvärre vana vid att ”misslyckas”, vana vid tillsägelser och förmaningar. 

Det är därför av stor betydelse att ge tydligt beröm och att ignorera det som är fel. Försök dela upp 

behandlingen i flera korta moment så patienten kan förstå och klara av de krav som ställs. Avsluta alla 

besök positivt och informera kortfattat om vad som skall hända vid nästa besök

Autismspektrumtillstånd

(ASD = Autism Spectrum Disorders)

Allmänt 

I begreppet ASD inkluderas flera olika tillstånd med kärnsymtomen bristande social och kommunikativ 

förmåga och begränsningar i aktiviteter och intressen. Autism är en mångfasetterad 
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utvecklingsavvikelse som i allmänhet innebär ett livslångt funktionshinder. Bland tillstånden ses inte 

bara klassisk autism som beskrevs av Leo Kanner på 1940-talet utan också mindre uppenbara 

tillstånd som högfungerande Aspergers syndrom och autism-liknande tillstånd. 

Utvecklingsneurologiska avvikelser som autism kan ha sitt ursprung såväl pre-, peri-som postnatalt. I 

det enskilda fallet kan man sällan ange den exakta orsaken. Ärftligheten är komplex med många 

gener involverade. Troligen finns också epigenetiska mekanismer. Hos omkring 10 % kan ett 

medicinskt associerat tillstånd fastställas. Fragil X-syndromet är den vanligaste kända genetiska 

orsaken till autism och mental retardation hos pojkar. Bland andra tillstånd som ofta kopplas till autism 

kan nämnas Retts syndrom, Angelmans syndrom och Smith-Lemli-Opitz syndrom. Även personer 

med Tuberös scleros och Down´s syndrom uppvisar emellanåt autism eller autistiska drag. Epilepsi är 

inte helt ovanligt hos personer med autism.

Epidemiologi

Epidemiologiska studier under 2000-talet visar att prevalensen för ASD är ca 6-10 per 1000 barn. 

Diagnosen autism anges till ca 1-2 per 1000.  Den ökade medvetenheten om ASD liksom förbättrade 

diagnosmöjligheter har troligtvis bidragit till ökande prevalenstal i nyare studier.

Symtom 

Symtombilden är mycket olikartad mellan olika personer. Gemensamt är dock TRE områden med 

olika grad av avvikelser: 

 Begränsad förmåga till kommunikation; detta gäller verbalt språk och nonverbalt språk såsom 

kroppsspråk, gester och ögonkontakt. 

 Begränsad förmåga till social interaktion dvs. svårigheter att samspela, ta till sig sociala 

spelregler, knyta an och ta del av gemensamhet och upplevelser. 

 Begränsningar i intressen och aktiviteter och ofta ett stereotypt beteende. Förmågan att se 

helhet och sammanhang saknas eller är nedsatt.

Majoriteten av personer med diagnosen autism har ett kognitivt funktionshinder medan personer med 

Aspergers syndrom (även kallat högfungerande autsim)vanligtvis är normalbegåvade. Ett kognitivt 

särdrag som emellanåt kan ses är en begåvningsmässig ojämnhet med avancerad förmåga inom 

vissa områden och påtagligt nedsatt förmåga inom andra områden.

Orala problem

Autism i sig påverkar inte orala förhållanden. Dock finns ofta svårigheter vid såväl matsituationen som 

vid tandborstning, vilket kan få konsekvenser för den orala hälsan. I den pedagogik för barn med 

autism som ibland används inom habiliteringen finns en modell där frekventa belöningar ingår. 

Belöningarna kan vara i form av russin, karameller och annat lättillgängligt och kariogent. Av vikt är att 

diskutera detta med familjen och det pedagogiska teamet för att hitta bra alternativ. Att uppfatta sin 

egen munhåla, vid tandborstning eller tandundersökning, ställer sådana krav på kroppsuppfattning 

som små barn med autism ofta saknar. Likaså saknas ofta förmågan att förstå abstrakta beskrivningar 
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och avledande samtal. Att genomgå en tandundersökning och att kunna kooperera vid odontologisk 

behandling kräver ofta lång invänjning och planering.

Metodik

Personer med autism har ett starkt behov av struktur och tydlighet i tid och rum. Tillvaron i hemmet, 

förskolan eller skolan är i allmänhet tillrättalagd att passa den enskilda individen. Struktur och tydlighet 

i tandvården kan innebära att man undviker lång stund i väntrummet (ge gärna tid först på morgonen 

eller efter rast), att samma personer är i behandlingsrummet, att man uttrycker sig kortfattat och 

undviker abstraktioner och småprat. Att samarbeta med förälder och utgå från deras kunskap är ofta 

framgångsrikt. S.k. visuell pedagogik kan ibland under inskolning ge ett stöd med bilder/foton av den 

aktuella situationen. De kan i bestå av enkla bilder av dörren till tandkliniken, 

tandläkaren/tandsköterskan, behandlingsstolen, lampa, spegel osv. 

Inskolning till tandvård kräver ibland flera korta besök under en kortare tidsperiod. Föräldrar kan då 

hemma förbereda nästa steg; att barnet t ex skall ”sitta i stolen”, ”öppna munnen”, ”räkna tänderna” 

osv. Varje besök avslutas, gärna tydligt och positivt; ”nu är vi klara” när det förväntade målet är 

uppnått. Att distrahera, övertala eller forcera en person med autism fungerar i allmänhet inte. 

Vid problem kan man, efter målsmans tillstånd, överväga att diskutera med de personer på Barn-och 

Ungdomshabiliteringen som är insatt i den aktuella patientens svårigheter och möjligheter.

Personer med Asperger syndrom/högfungerande autism har sällan ett begåvnings-handikapp men har 

likväl svårt att se helhet, sammanhang och konsekvenser. Även här är det viktigt med struktur och 

kontinuitet. Som stöd och förberedelser vid tandvård kan man kortfattat och punktvis beskriva hur en 

behandling utförs, t.ex. fissurförsegling, anestesi och lagning eller röntgenundersökning. Patienten 

som har svårt att uppfatta och förstå information som uttrycks verbalt, kan då förbereda sig genom att 

läsa hemma i lugn miljö. Att konkret och fåordigt få svar på uppkomna frågor är naturligtvis viktigt.

Astma

Allmänt

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna, som karaktäriseras av återkommande 

attacker av kontraktion av den glatta muskulaturen i luftvägarnas luftrör, som reagerar med 

sammandragningar. Slemhinnorna svullnar och slemhinneavsöndringen ökar. De ökade 

flödesmotståndet i luftrören och de kliniska symtomen kan helt eller till större delen hävas genom 

behandling med luftrörsvidgande preparat, sk. -2- stimulerare eller kortison. Alla barn med kronisk 

astma bör som grund ha antiinflammatorisk behandling, av praktiska själ oftast inhalationssteroider, i 

sådan dos att de i vardagslag är besvärsfria. Dessutom bör de alltid ha tillgång till -2-stimulerare med 

tanke på eventuella akuta problem. De vanligaste medicinerna idag är kortisonpreparat 

(inhalationssteroider) som Pulmicort och Flutide, samt  -2 stimulerare som Brikanyl och 

Ventolin. Även kombinationsapreparat, som tex Symbicort, och långtidsverkande -2-stimulerare 
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som Serevent blir allt vanligare.

Etiologi

Orsakerna till astma är ärftliga men kan också vara miljöfaktorer, som föroreningar, bilavgaser och 

rökning.

Prevalens

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn, prevalensen har ökat kraftigt under se 

senaste decennierna. Man räknar idag med att ca 10 % av skolbarnen i Sverige har astma. Orsaken 

till ökningen är ej klar, men kan till en del bero på en förbättrad diagnostik.

Orala symtom

Skiljer sig inte från friska barn, det är medicineringen som orsakar de orala fynden. Studier visar att 

barn med astma har mer gingivit och även ökad grad av oropharyngeal candidiasis. Ökad 

kariesaktivitet har också visats jämfört med friska barn.

Barn som behandlas med -2 stimulerande (Ventoline, Bricanyl) visar lägre salivsekretion och högre 

kariesförekomst än friska barn (Rydberg et. Al, 1991).

Kantaala et. al (1998) visar i en studie att tidpunkten för den första fyllningen i primära bettet hos 

astmatiker är tidigare än hos friska barn. Astmabarnen har också fler extraktioner utförda p.g.a karies. 

I permanenta bettet är det inte någon skillnad mellan astmatiker och friska barn.

I en långtidsuppföljning av barn med och utan astma från Nya Zeeland fann man däremot ingen 

skillnad i kariesaktivitet mellan 15-18 års ålder. (Meldrum et al, 2001) 

Tandvård

Tidig detektion av barn med astma för att kunna utföra den profylaktiska vård dessa barn är i behov av 

p g a de biverkningar som läkemedlen ger som lägre salivsekretion, ökad kariesrisk och ökad risk för 

candidiasis. Individuellt avpassat profylaxprogram efter noggrann anamnes. I anamnesen skall 

framkomma hur frekvent barnet använder sin medicin. Glukokortikoider som är en vanlig 

astmamedicin ökar risken för candida i mun och svalg. Motverka detta genom att skölja munnen med 

vatten. Undvik blommor och dofter.

Blödnings och koagulationssjukdomar

Allmänt

Normal hemostas kräver optimal samverkan mellan koagulationsmekanismerna; trombocyterna, 

blodkärlen och det fibrinolytiska systemet. Störningar i den normala hemostasen beror oftast på 
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medfödd eller förvärvad avsaknad av en eller flera koagulationsfaktorer. Vanligast är Hemofili A och 

Hemofili B samt von Willebrand´s sjukdom. Koagulationssjukdomen visar sig vanligen i slutet av första 

levnadsåret. Utöver förlängd blödningstid efter yttre skador finns risk för inre blödningar som bland 

annat kan leda till uttalade led och muskelbesvär.

Etiologi

Hemofili A (ca 80% av fallen) och B (ca 20%) är ärftliga och beror på avsaknad av koagulationsfaktor 

VIII respektive faktor IX. Ärftlighetsmönstret är könsbundet, d.v.s. 50% av sönerna till en kvinnlig 

anlagsbärare får sjukdomen och 50% av döttrarna blir anlagsbärare. En man som har sjukdomen får 

friska söner medan alla döttrar blir anlagsbärare. Dock finns bland ca 20% av patienterna ingen annan 

i familjen med samma tillstånd.

Hemofili delas ofta in i svår, moderat och lindrig form. Symtom vid den lindriga formen är förlängd 

blödningstid efter trauma eller kirurgi, medan de svårare formerna ger betydligt allvarligare symtom.

Von Willebrand´s sjukdom innebär defekt eller avsaknad av von Willebrand´s faktor. Både pojkar och 

flickor har sjukdomen som vanligtvis ärvs autosomalt dominant.

Behandling

Blödning kan förebyggas eller behandlas genom att intravenöst tillföra faktorkoncentrat. 

Självbehandling med faktorkoncentrat blir vanligare och stor vikt läggs på att lära föräldrarna 

injektionsteknik och blödningsdiagnostik. Detta har medfört att yngre blödarsjuka idag har ett nära nog 

normalt liv med färre komplikationer. Adekvat behandling med faktorkoncentrat och stödjande 

hemostatisk terapi har resulterat i att kirurgiska ingrepp på blödarsjuka inte behöver innebära 

blödningskomplikationer.  

Tandvård 

Blödningssjukdomen i sig påverkar inte den dentala hälsan, men det är viktigt att munhälsan hålls 

optimal för att minimera behovet av operativa ingrepp. Kariesförebyggande vårdprogram bör finnas 

och sättas in tidigt. Tandborstning med mjuk tandborste och varsam flossing är viktigt för att bibehålla 

gingival hälsa och reducera risken för spontanblödningar. 

Supragingival scaling kan vanligtvis utföras utan faktorersättning, men djup depuration och injektion av 

lokalanestesi kräver alltid konsultation av läkare. 

Extraktioner kräver noggrann planering och skall utföras av specialist i samarbete med barnets läkare.
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Cerebral pares 

Allmänt

Cerebral pares (CP) är samlingsbeteckning för motoriska handikapp orsakade av hjärnskada pre-, 

peri-, neonatalt eller inom de 2 – 3 första levnadsåren. Det innebär att det är en hjärna under kraftig 

tillväxt och utveckling som skadas. Hjärnskadan är sällan uteslutande begränsad till de motoriska 

centra. Ofta kompliceras tillståndet av epilepsi, mental retardation, tal- och språkstörningar och olika 

sensoriska handikapp. Skadan är permanent, men inte progredierande även om den kliniska bilden 

förändras under de första åren p.g.a. hjärnans mognad och tillväxt. 

CP karaktäriseras av spasticitet, pares, dyskinesi eller atetos, tremor och/eller ridgiditet. Ett enstaka 

symptom eller kombinationer av två eller flera av dessa symptom kan föreligga.

Etiologi

Orsakerna till CP kan vara infektioner eller metaboliska störningar under graviditeten, skada i 

samband med födseln, postnatala infektioner eller trauma.  I c:a 1/3 av fallen är orsaken okänd.

Incidens

Incidensen av CP är c:a 3:1 000 i de nordiska länderna, 85% av fallen är spastiska. Incidensen har 

ökat de senaste 10 åren p.g.a. förbättrad överlevnad av prematura barn.

Orala symtom

Prevalensen av plaque och gingivit är hög medan prevalensen av karies är låg hos de gravt 

funktionshindrade barnen med CP. Barnen med lindrigare funktionsstörning skiljer sig inte från friska 

barn i dessa avseenden.

Jämfört med friska barn är förekomsten av bettavvikelser hög. Försenad eruption av permanenta 

tänder har rapporterats. Speciellt hos barn med athetos är uttalad bruxism vanlig.

Tandvård

Förslagsvis kan extra hjälpmedel som bitstöd, tandborste med bra grepp och med dubbelt borsthuvud 

användas. En elektrisk tandborste kan också vara ett alternativ. 

Vacuumkuddar rekommenderas för att anpassa kroppsställningen i behandlingsstolen. Det är viktigt 

att barnen ligger bekvämt för att undvika att reflexer utlöses. Olika typer av bitstöd förhindrar ofrivillig 

sammanbitning under behandlingen. 
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Samråd med behandlande läkare före sedering. Sedering med ex. lustgas har vanligen god effekt. 

På www.mun-h-center.se finns information om hjälpmedel för patientens egen munvård samt hjälpmedel 

vid tandbehandling, dessa finns även till försäljning.

Diabetes Mellitus

Allmänt

Aktuellt inom barn- och ungdomstandvården är allra främst typ 1-diabetes som vanligen debuterar i 

barn- eller ungdomsåren. Debuten är ofta snabb och dramatisk med några veckors symtom med stora 

urinmängder, extrem törst, viktnedgång och ofta dimsyn. Typ 1 diabetes utgör 10-15% av samtliga fall 

av diabetes. Typ 1 diabetes kräver alltid omedelbar behandling med insulin. Idag ser man med oro på 

en ökning av typ 2 diabetes även hos ungdomar.

Etiologi 

Skiljelinjen mellan typ 1- och typ 2-diabetes är huvudsakligen autoimmuna orsaker för typ 1-diabetes 

och icke-autoimmuna orsaker för typ 2-diabetes. Diabetes typ 1 är en varaktig 

ämnesomsättningssjukdom där de insulinproducerande cellerna förstörs av kroppens immunförsvar. 

Vad som startar processen är fortfarande delvis okänt. Till skillnad från typ 2-diabetes finns det inget 

samband mellan typ 1-diabetes och kroppsvikt, kolesterolvärden eller högt blodtryck. Det är till viss del 

en ärftlig sjukdom, med arv som en nödvändig förutsättning men inte tillräcklig orsak för att diabetes 

ska bryta ut. 

Incidens

Omkring 45 barn av 100 000  insjuknar varje år, dvs. mer än 500 barn årligen insjuknar. Orsaken till 

en ökning av incidensen är idag okänd.

Behandling

Behandlingen syftar till att så långt möjligt normalisera blodsockernivån. Detta sker alltid med in-

sulintillförsel via injektioner, relaterat till patientens kost och fysiska aktivitet. Egenvårdens syfte är att 

patienten ska kunna mäta sitt blodsocker, kunna tolka resultaten och utifrån kunskaper om samverkan 

mellan insulin, kost och fysisk aktivitet kunna ställa in sitt blodsocker på ett så ”normalt” värde som 

möjligt. Under en initial sjukhusvistelse undervisas patient och föräldrar i sjukdomen och 

behandlingen. Möjligheten till egenkontroll av blodsockernivån samt användandet av snabbverkande 

humaninsulin som injiceras i samband med måltider har minskat riskerna för sen-komplikationer. Hos 

barn med relativt kort sjukdomshistoria ses sällan komplikationer utöver tillfälliga variationer i 

blodsockerhalten; framför allt ”insulinkänningar” med svettningar och darrningar vid alltför låg blod-

sockernivå. En god inställning av blodsocker kräver kontroll och kunskap om olika kolhydraters 
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inverkan. Idag när korttidsverkande insulin ges (med sk penna eller insulinpump) har patienten en 

större frihet än förr då måltidsordningen var mer styrd. Detta medför till skillnad mot tidigare att fler 

med diabetes kan tillåtas äta även mer snabbverkande kolhydrater/söta produkter. 

Tandvård

Som grupp betraktat utgör patienter med diabetes ingen kariologisk eller parodontologisk riskgrupp. 

Ur gingivit och parodontitsynpunkt är dock diabetes en riskfaktor vid dålig metabolisk kontroll. Vid 

tandbehandling rekommenderas att barn/ungdomar med diabetes behandlas vid tidpunkt på dagen då 

blodsockerhalten är stabil. Behandla då i samråd med patient, föräldrar och emellanåt med vårdande 

diabetesteam, speciellt vid omfattande operativa ingrepp Tandbehandling under narkos planeras i 

samråd med behandlande läkare. Eftersom tillståndet idag måste ses som livslångt (dock pågår 

intensiv forskning) och ställer stora krav på patientens förmåga till egenvård och egenkontroll finns det 

perioder t.ex. i tonåren/puberteten då kraftiga svängningar i blodsockernivån kan förekomma. 

Växande barn har dessutom ofta perioder då en stabil inställning av sjukdomen är mer komplicerad. 

Barn/ungdomar som ofta har insulinkänningar; dvs symtomgivande lågt blodsocker måste snabbt få 

tillgång till snabbverkande kolhydrater; druvsockertabletter, ett glas energidryck, fruktjuice eller en 

sötad läsk.  Vid anamnesupptagning och diskussion om kost kan det vara av värde för tandvården att 

känna till eventuella frekventa intag av t ex druvsockertabletter, speciellt om de tas nattetid. Sådana 

intag kan naturligtvis vara en stor faktor som emellanåt ger en snabb kariesutveckling. 

Individuella och tätare revisionsintervaller är naturligtvis av vikt.

Downs syndrom

Allmänt

Detta syndrom beskrevs första gången 1866 av engelsmannen John Langdon H Down. År 1959 

rapporterades att barn med Downs syndrom hade en extra kromosom nr 21, s k trisomi 21 och 

sammanlagt 47 kromosomer. Detta syndrom är den vanligaste kromosomavvikelsen med en frekvens 

av 1:800 levande födda barn.

Syndromet är förenat med psykisk utvecklingsstörning, avvikelser i många andra organs funktioner, 

ökad frekvens av vissa sjukdomar, för tidigt åldrande, immunologisk dysfunktion, infektionskänslighet, 

en ökad frekvens av leukemi, metaboliska och endokrina rubbningar samt medfödda hjärtfel, andra 

missbildningar och en rad morfologiska stigmata, som förekommer i växlande frekvens.

Barn med syndromet har ett karaktäristiskt utseende. Ex smala sneda ögonspringor, hudveck vid inre 

ögonvrån, liten näsa med platt näsrot, små ytteröron, liten rund skalle med kort bakhuvud, rikligt med 

nackskinn, korta breda händer och fötter, muskulär hypotonis, översträckbarhet i lederna, kortväxthet.
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Etiologi

Orsaken till syndromet är inte känt, men sannolikheten att få ett barn med Downs syndrom ökar i takt 

med mammans ålder. Vissa undersökningar kan visa om fostret har syndromet. Den mest använda är 

ultraljud, men även moderkaksprov och/eller fostervattensprov förekommer.

Orala symtom

En underutveckling av maxillan förekommer alltid. Liksom hypotoni av den orofaciala muskulaturen. 

Ofta förekommer dålig läppslutning med tungprotrusion. En försämrad språkutveckling föreligger 

också. Oralmotorisk träning från tidig ålder, inkl gomplatta, kan stimulera den orofaciala muskulaturen, 

påverka tungposition, ansiktsuttryck och munslutning.

Tandvård

Det försämrade immunförsvaret bidrar till att barnen med Ds utvecklar gingivit tidigt och har en högre 

förekomst av parodontit. Fr.a. uk-fronten bör observeras från tidiga tonåren. Däremot är 

kariesutvecklingen ofta låg. En ökad förekomst av Candida albicans har rapporterats och förekomst av 

tecken på svampinfektion bör observeras.

Vid förekomst av hjärtfel (ca 40% har det) bör endokarditprofylax övervägas.

Den varierande graden av begåvningshandikapp gör att inskolningen till tandvård blir mer eller mindre 

lätt. Oftast har barnen ett omfattande medicinskt omhändertagande från tidig ålder och enligt det 

medicinska vårdprogrammet för barn med Ds ska den första orala undersökningen göras ev specialist 

i barntandvård vid 6 månaders ålder.

Ur inskolningssynpunkt och med tanke på den ökade risken för parodontal sjukdom bör barnen med 

Down syndrom regelbundet besöka tandvården, ex var 6:e månad.

Epilepsi 

Allmänt

Med epilepsi avses ett tillstånd av upprepade, oprovocerade epileptiska anfall, d.v.s. plötsliga 

motoriska, sensoriska eller psykiska fenomen orsakade av en övergående dysfunktion av en del eller 

hela hjärnan p.g.a. urladdning i hyperexcitabla nervceller. 

Klassifikationen av anfallen bygger på klinisk manifestation och EEG-bild. Med partiella anfall menas 

att anfallet börjar i en begränsad del av hjärnan. Det kan senare sprida sig till hela hjärnan och blir då 

sekundärt generellt. Med primärt generellt anfall menas att anfallet redan från början engagerar stora 

delar av hjärnan. Anfallen kan vara komplexa eller enkla beroende på om medvetandet är påverkat 

eller ej. Manifestationen kan vara absenser (tidigare benämnda petit mal), myoklonier (tidigare 

Utskrivet dokument endast giltigt: 
2019-03-11



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

Utgåva nr  2
Giltigt fro.m: 1900-01-01  -   Tills vidare
Uppföljning : 2020-01-25                                      

Vägledande dokument
Instruktion

Dokumentnr: 193337
Dokumentansvarig: Brita Winsa 

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

Sidan 12 av 17
Utskrivet dokument endast

 giltigt: 

M
al

lv
er

si
on

: V
äg

le
da

nd
e 

D
ok

um
en

t

benämnda grand mal) eller atoniska anfall. 

Klassifikationen av de olika epilepsiformerna baseras på anfallsformen och på andra sjuk-

domskarakteristika. Anfallsutlösande faktorer är individuella, t.ex. skarpt ljus, skarpa ljud, 

oregelbundna mat-, sov- och medicineringsvanor eller fysisk och psykisk utmattning. Behandlingen av 

epilepsi syftar till anfallsfrihet. Typen av behandling beror på epilepsityp. Bland barn med 

svårbehandlad epilepsi finns barn med mental retardation och/eller cerebral pares. 

Etiologi

Epilepsi förekommer antingen som delsymptom vid olika sjukdomar eller skador som påverkar hjärnan 

eller som solitärt symptom med okänd orsak.

Prevalens

Epilepsi är vanligare hos barn än hos vuxna. Hos barn är prevalensen 4-5 per 1000. Av barn med 

epilepsi har c:a 20% cerebral pares och c:a 30% är mentalt retarderade. 70-80% blir på sikt krampfria 

även sedan medicinering avslutats. 

Orala symptom

 Reducerad skelettal tillväxt, mindre tandstorlek, försenad eruption av permanenta tänder samt 

försenad exfoliation av primära tänder har rapporterats. 

 Ökad risk för tandskador föreligger p.g.a. olyckshändelser i samband med anfall.

 Medicinering med fenytoinpreparat kan orsaka gingivahyperplasi. Under tandbildningsperioden 

kan denna medicinering även orsaka förkortade rötter framför allt på premolarer och incisiver.

Tandvård

Noggrann anamnes är viktig för en icke-anfallsprovocerande behandlingsuppläggning. Anamnesen 

bör innehålla uppgifter om sjukdomens art, medicinering, kramputlösande faktorer, behandlande 

läkare. Personalen måste ha kännedom om åtgärder vid anfall. 

En god plackkontroll kan minimera eller nästan helt förhindra risken för gingivala hyperplasier vid 

medicinering med fenytoinpreparat. Om medicineringen kan avbrytas, normaliseras de gingivala 

förhållandena inom 6 månader. 

Hjärtsjukdomar

Allmänt

Graden av hjärtinsufficiens bestämmer symtombilden. Den fysiska kapaciteten hos barnet reduceras 

och de växer ofta dåligt och har en ökad infektionskänslighet.

Utskrivet dokument endast giltigt: 
2019-03-11



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

Utgåva nr  2
Giltigt fro.m: 1900-01-01  -   Tills vidare
Uppföljning : 2020-01-25                                      

Vägledande dokument
Instruktion

Dokumentnr: 193337
Dokumentansvarig: Brita Winsa 

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

Sidan 13 av 17
Utskrivet dokument endast

 giltigt: 

M
al

lv
er

si
on

: V
äg

le
da

nd
e 

D
ok

um
en

t

Etiologi

Hjärtfel kan vara medfödda eller förvärvade. Hos barn är de flesta hjärtfelen medfödda.

Incidens

I Västerbotten föds ca 30 barn med hjärtfel per år.  Av dessa har 10 allvarliga hjärtfel.

I hela landet föds ca. 300 barn med allvarliga hjärtfel per år. Incidensen är strax under 1 %.

Orala symtom

Ökad kariesrisk p.g.a. uppfödningsproblem, de äter ofta och dessutom också på natten långt upp i 

åldrarna pga. ett ökat energibehov. Kräkningar är ett vanligt problem under de första åren. Från tidig 

ålder har många av dessa barn daglig medicinering med diuretika som kan ge minskad salivsekretion 

och sötningsmedlet i Lanoxin (digitalis) är sackaros.

Ett flertal studier visar att dessa barn är mer kariesaktiva än friska barn.

Allt detta gör att hjärtbarnen har ett stort behov av extra hjälp och stöd från tandvården.

Tandvård

Samarbete tandläkare och barnkardiolog är viktigt, så att vi identifierar barn med hjärtproblem tidigt 

och kan ge förebyggande tandvård från tidig ålder för att upprätta en infektionsfri munhåla.

Förebygga bakteriemi eftersom dess barn har en ökad risk att utveckla bakteriell endokardit vid 

tandbehandling. Antibiotikaprofylax ges till riskgrupper vid ingrepp där blödning är vanlig som 

extraktioner, depuration, operationer, biopsier, matrisband.

Det är vanligt att hjärtsjuka barn äter antikoagulantia som tex. Waran eller Trombyl. Detta är viktigt att 

kontrollera inför ingrepp som ger upphov till blödning.

Vid antibiotika profylax ges: Amimox 1 timme högst 2 timmar före behandling. Dosering under 12 

år:50 mg/kg kroppsvikt, tonåringar 2 g i engångsdos.

Vid Pc-allergi Dalacin 15 mg /kg kroppsvikt, max 600mg.

Smärtlindrig och ev. sedering (för att undvika blodtrycksstegring).

Samråd med barnets läkare om det är oklart om barnet kan sederas.

Kroniskt inflammatoriska tarmsjukdomar

Allmänt

De två vanligast förekommande är Morbus Crohn och ulcerös colit.

Debuterar ofta hos unga vuxna. Sjukdomen karaktäriseras av en kronisk inflammation, vid ulcerös 

Utskrivet dokument endast giltigt: 
2019-03-11



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

Utgåva nr  2
Giltigt fro.m: 1900-01-01  -   Tills vidare
Uppföljning : 2020-01-25                                      

Vägledande dokument
Instruktion

Dokumentnr: 193337
Dokumentansvarig: Brita Winsa 

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

Sidan 14 av 17
Utskrivet dokument endast

 giltigt: 

M
al

lv
er

si
on

: V
äg

le
da

nd
e 

D
ok

um
en

t

colit lokaliserad till colon. Hos patienter med Mb. Crohn kan i princip hela mag- tarmkanalen drabbas 

från munnen till anus. Båda sjukdomarna karaktäriseras av aktiva faser som avbryts av långa perioder 

med symtomfrihet. Symtom vid ulcerös colit är blodiga diareér, medan magsmärtor i kombination med 

viktnedgång och i allvarliga fall retarderad tillväxt kan ses vid Mb. Crohn. Ulcerös colit kan ibland 

debutera i form av affektioner utanför colon som t.ex. ledsmärta, leverpåverkan, ögonsymtom eller 

aftös stomatit.

Etiologi

Okänd men det verkar finnas en familjär disposition.

Incidens

I Sverige 6 till 7/100.000.

Medicinering

Medicinerar med antiinflammatoriska läkemedel.

Patienter med kronisk tarmsjukdom (Mb. Crohn) rekommenderas ofta energirik diet med tillskott av 

järn och mineraler, eventuellt reducerad på fett. Många patienter med Mb. Crohn föredrar en mjölkfri 

kost. 

Orala symtom

Studier visar att man vid Mb. Crohn har funnit orala slemhinneförändringar hos 9 till 25% av 

patienterna och dessa förändringar föregår ofta symtom på själva tarmsjukdomen. Följande orala 

förändringar kan ses: 

 aftösa ulcerationer

 diffus erythematös svullnad av läppar och kinder.

 granulomatös gingiva med diffus svullnad

 flikiga slemhinneförändringar, ofta symmetriska.

Tandvård

Hur mår patienten för tillfället? Om patienten är i ett aktivt sjukdomsskede kan vi vänta med vår 

behandling? Om inte, när på dagen är det bäst att komma? Finns det orala slemhinneförändringar? 

Försvårar de möjligheterna att hålla rent, ge i så fall instruktion. Kontakta behandlande läkare och 

informera om orala förändringar. 

Studier har visat att patienter med Crohn´s sjukdom har en hög kariesprevalens, troligen orsakad av 

de förändrade kostvanor som sjukdomen har medfört. Den energi som normalt fås från fett kommer nu 

ofta från kolhydrater, särskilt sackaros. Diskutera kostvanor, äter han/hon ofta, innehåller mellanmålen 

mycket sackaros? Rådgör med behandlande läkare eller dietist om vilka kostråd som kan vara bra för 

både patientens grundsjukdom och kariesbild. 
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För patienter med en ökad kariesrisk: gör ett individuellt profylaxprogram som inkluderar fluor.

Maligna sjukdomar

Allmänt

Årligen insjuknar ca 250 barn i Sverige i en malign sjukdom. De två vanligaste maligna sjukdomarna 

är akut leukemi och hjärntumör och de utgör mer än 50% av de tumörer som drabbar barn. 

Behandlingen består i första hand av cytostatikabehandling men även strålbehandling och kirurgi 

förekommer. Bäst behandlingsresultat nås vid akut leukemi där över 70% blir botade.

Behandlingstiderna är vanligen långa för barn med cancer. Upprepade kurer med cytostatika i olika 

kombinationer ges och vid akut leukemi uppgår behandlingstiden till 2,5 år. Cytostatikabehandlingen 

är intensiv i början av behandlingen och barnet vistas då vanligen på sjukhus. 

Etiologi 

Orsaken till maligna tumörer är okänt.

Cytostatikabehandling

Biverkningar av cytostatika är dels akuta dels de som blir uppenbara först senare i livet.

Till de akuta hör effekter på friska celler i benmärgen vilket medför ökad blödningsbenägenhet, anemi 

och ökad risk för infektioner, men även försämrad nutrition pga. illamående, kräkningar och 

smakförändringar som medför aversion mot viss mat.

Sena biverkningarna i form dentala avvikelser som uppträder efter cytostatikabehandling i 

förskoleåldern tex. avstannad rotutveckling med V-formade rötter, emaljhypoplasier, mikrodonti och 

aplasi. Andra sena biverkningar av cytostatika kan vara lungförändringar och hjärtförändringar som 

kan komma flera år efter avslutad behandling och vara livshotande.

Radioterapi

Akuta biverkningar vid radioterapi är slemhinneskador och reduktion av salivsekretionen. 

Salivsekretion kan med tiden förbättras något men förblir vanligtvis reducerad. Minskad salivsekretion 

medför alltid en ökad kariesrisk. Reducerad tillväxt av ansiktsskelettet förekommer också. De dentala 

avvikelser som uppträder efter cytostatikabehandling ses i högre prevalens hos barn som 

strålbehandlats. Barnets ålder vid behandlingen har betydelse för förekomsten av dentala avvikelser. 

De yngsta barnen behandlade med hög stråldos får de flesta dentala avvikelserna.

Förståndshandikapp kan uppträda redan vid relativt måttliga doser mot hjärnan. Som en konsekvens 

av denna kunskap om strålbehandlingens påverkan på intelligensen, försöker man idag ersätta 

strålning mot hjärnan på små barn med cytostatika och barn under 3 år strålbehandlas inte mot 
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hjärnan.

Behandling av barnet när det är hemma mellan behandlingsperioder

Tandläkarbesök bör ske med kort intervall, ca var tredje månad. Behandling med cytostatika kan pågå 

under lång tid och underhållsbehandling vid akut lymfatisk leukemi pågår i ca 2 år. Om hematologiskt 

status är bra och sjukdomen är under kontroll men barnet har en venport bör barnet betraktas som en 

endokarditrisk patient

 bedöm kariesrisk med bl. a hjälp av salivprovtagning

 fortsätt adekvat fluorbehandling

 kontrollera munhygienen

 kontrollera kosten, då stor risk för sackarosrik kost föreligger

 kontrollera munslemhinnan

Ledsjukdom och långvariga smärttillstånd

Allmänt

Barnreumatisk ledsjukdom, Juvenil idiopatisk artrit (JIA), är den vanligaste inflammatoriska sjukdom i 

barndomen, orsaken är okänd, (benämns därmed som idiopatisk). Sjukdomen drabbar cirka 15 barn 

på 10 000, är vanligast hos flickor, cirka hälften av barnen blir friska. De flesta insjuknar mellan ett och 

fyra års ålder, innan eller i samband med puberteten. JIA karaktäriseras av smärta, svullnad, stelhet i 

leder vilket kan leda till tillväxtstörningar och ibland destruktion av leder. Andra mer generella symtom 

är smärta, trötthet och muskelsvaghet. Olika subtyper av JIA definieras beroende på antalet berörda 

leder vid insjuknandet. Den systemiska typen karaktäriseras av daglig feber och generell inflammation 

inkluderande hjärta, lungor och buk. Den enthesit-relaterade typen karaktäriseras av förutom 

ledinflammation, inflammation i senfästen. Psoriasistypen förekommer tillsammans med psoriasis. Det 

finns fler än mer ovanliga former. Trots det kan JIA vara svår att diagnostisera eftersom sjukdomen är 

fluktuerande och det finns inget objektivt prov eller symtom som avslöjar sjukdomsaktiviteten. 

Vanligtvis upptäcks JIA genom att föräldrarna söker vårdcentralen när deras barn inte går som vanligt 

eller har långvarig feber utan infektion.

Studier visar att käkleden är drabbad i de flesta fall redan vid diagnostillfället.

Idag använder man medicinering alltmer effektivt samtidigt som nya farmakologiska terapier utvecklats 

(exempelvis de biologiska läkemedlen) vilket gör att kontrollen över sjukdomen ökat markant och 

ibland lett till remission. Antalet destruerade leder har därför minskat så idag är det ovanligt att se ett 

barn med JIA i rullstol. Barnet kan ge ett friskt intryck men det är viktigt att komma ihåg att smärta och 

trötthet ändå kan drabba hårt men osynligt för utomstående.

Käkleden

En frisk käkled är en förutsättning för normal utveckling av underkäke och ansiktsskelett. Ibland 
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debuterar JIA i käklederna och det förekommer att det är de enda lederna involverade. 

Käkledsinflammation är ofta symtomfattig men ger trots detta påverkan på underkäkens tillväxt med 

sekundära störningar av överkäke. Idag är mindre tillväxtstörningar av käktillväxten vanlig men riktig 

mikrognati ovanlig. Det har visat sig att käkledsengagemang vid JIA är vanlig även hos barn och 

ungdom med relativt sätt lindrig sjukdom. Störningarna i käkleden kan yttra sig som rörelsesmärta, 

trötthet i käkarna, minskad gapförmåga, tuggsvårigheter, öronvärk, huvudvärk etc. Dessa symptom 

kan vara svårtolkade speciellt hos små barn. Den patologiska processen i käkleden uppvisar mindre 

grad av vävnadsgeneration och rehabilitering av funktionen än kroppens övriga leder. Restsymtom 

som ansiktssmärta och huvudvärk påverkar livskvalitén negativt för de flesta barnen, på ett allvarligt 

sätt för några. 

Intraoralt

Barn med ledsjukdom har mer problem med tandborstning än friska, det gör ofta ont att gapa och 

under sjukdomsskov kan tandborstningen lätt glömmas bort. Barnen har mer plaque och det 

rekommenderas att de får träffa en tandhygienist för att prova ut teknik och rätt hjälpmedel, 

exempelvis el-tandborste. Barnen med inflammatorisk sjukdom är känsligare för parodontala 

sjukdomar. Gingival blödning, papill atrofi, attachment loss, subgingival tandsten är vanligare hos 

barnen liksom parodontit hos vuxna. Barnen upplever dessutom mer problem från sina 

munslemhinnor i form av sveda och blåsor. Vid tandbehandling av barn med ledsjukdom 

rekommenderas bitkloss.

Utarbetat av 

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

Eva Leksell, övertandläkare Pedodonti

Referenser och förändringar  
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Förändringar sedan senaste utgåva:  

 Ny upprättare och dokumentansvarig.

Dokumentet är nu en överenskommelse mellan de fyra norra regionerna.
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