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Specialiserad barntandvård

• Omfattande karies

• Samarbetsproblem

• Tandvårdsrädsla/fobi

• Neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar

• Kroniska sjukdomar

• Sociala problem



Våld i nära relationer
- barnen ser, hör, vet, drabbas

 76 % kvinnor på kvinnojourer berättat om något tillfälle 

med skador i huvud-/halsområdet eller munnen

 307 kvinnor som sökt sjukhusvård med traumatiska 

ansiktsskador 

36 % av kvinnorna uppgav våld från närstående

 Barn med svårt för tandvårdsbehandling har samband 

med att ha upplevt våld i hemmet

Huang et al. Ann Plast Surg. 1998;41:482-484
Nelms et al. J Dent Education 2004;73:490-498



Våld, mobbning, våld i nära relationer
- Ont i magen, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, 

sömnproblem, ätstörningar, aggressioner 

• Tandvärk

• Tandvårdsrädsla

• Dålig självupplevd tandhälsa

• Svårt att klara behandling

• Uteblivna besök

• Ej avhörda

Kling et al Acta Paediatr 2016; 105: 416–20

Randsalu och Laurell Acta Paediatr. 2018;107(2):301-306

Kvist T et al Child Abuse Negl. 2018;76:515-523



Tandhälsa och våld

- vad är sambandet?



… en av de vanligaste kroniska 

sjukdomarna i världen

6Marcenes, W. et al. 2013, Metro 26 januari 2015

621 miljoner barn 

världen över med obehandlad 

karies i primära tänder



Konsekvenser av karies på 

barnets hälsa

 Smärta på grund av infektioner och/eller tandbehandling

Risk för tandvårdsrädsla

 Störningar i kost- och sömnbeteenden

Barn med grav karies har lägre vikt än andra

 Sämre livskvalitet

Acs 1992, 1999, Low 1999, Skaret 1999



Kärnfrågor när det gäller 

karies
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Kunskap och 

förutsättningar 

hos förälder

Socioekonomi och matvanor

Bristande tandborstning med

fluortandkräm 

Nielsen-Bohlman 2004, Brega 2016



Fluortandkräm – bästa åtgärden som 

utförs hemma

 I förebyggande vård och 

behandling

 Daglig tandborstning (med 

föräldrars hjälp) med 

fluortandkräm minskar risken för 

karies

SBU 2007
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Ingen metod är bättre 

än dess compliance!



Uppväxt och föräldraförmåga 

påverkar tandhälsan

 4 eller fler ACE, högre sannolikhet för 

bristande tandvårdsrutiner som barn 

 Metod för barnuppfostran

 Oviktigt med hälsosam livsstil

 ”Overloaded in daily life”

 Missbruk

 Ångest, depression

Crouch et al. Community Dent Oral Epidemiol. 2018;46(5):442-448

Mattilla et al Acta Odont Scand, 2005; 63: 73–84

Hallberg et al. Int J Paediatr Dent. 2008 Jan;18(1):27-34

Gavic et al. Int J Paediatr Dent. 2018;1–8

Kivistö et al. Eur Arch Paediatr Dent. 2014.15(3):197-202



Bristande föräldraförmåga hos 

barn som utreds för våld 
- signifikant fler med bristande förmåga i gruppen som utreddes för någon 

form av barnmisshandel än hos kontrollerna (p<0.001)

1. Oförmåga/ovilja att prioritera barnets hälsa och 

utveckling

2. Kaos och brist på rutiner

3. Oförmåga/ovilja att engagera sig för vård, stöd och 

rekommendationer

4. Försummar basala behov

Baserat på: Conley. Children’s Aid Societies (OACAS) Journal 2003;47(3):16-22.

Kvist T et al Child Abuse Negl. 2018;76:515-523



…..då en förälder eller vårdnadshavare uppsåtligt ej 

söker eller fullföljer en behandling nödvändig för att 

garantera en god oral hälsa som tillåter funktion och 

frihet från smärta och infektioner….

Kellog N. Pediatr Dent Ref Manual 2009;31(6):11

Dental försummelse



Barn i fosterhemsplacering

 Obehandlad karies

 Tandvärk

 Tandvårdsrädsla

 Oregelbundna/uteblivna besök

Kling et al Acta Paediatr 2016; 105: 416–20

Randsalu och Laurell Acta Paediatr. 2018;107(2):301-306



Anmälningar från tandvården
-Upprepade uteblivande

- Dental försummelse

oftast barn med annan känd problematik
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Kvist et al. Int J Paediatr Dent 2017;27:3-10



Samband mellan utredning

och tandhälsa
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Kvist T et al. Child Abuse Negl. 2018;76:515-523



Fysiskt våld och skador på

tänder och käkar

Da Fonseca et al. Pediatr Dent. 1992;14(3):152-7

Naidoo. Child Abuse Negl. 2000;24(4):521-34

Cairns et al. Int J Paed Dent 2005;15:311-319

< 50 % skador i huvud-hals

2-10 % i munnen

• Utslagna tänder

• Frakturer på tänder

• Luxationer

• Käkfraktur

• Mjukvävnad



Willumsen. Eur J Oral Sci. 2001;109:291-6.

Hays, Stanley. J Child Sex Abuse. 1996;5:65–74.

• Återbud/ombokningar

• Undviker helt tandvård

• Oro, ångest inför behandling

• PTSD

• Tandköttsinflammation

• Tandgnissling 

• Käkledsproblem 

• Karies

• Erosioner

Sexuella övergrepp



Vad kan ni reagera på?



Antal tänder rimligt för åldern?

- första tanden tappas vid ca 6 års ålder

- inga mjölktänder kvar vid ca 12 års ålder

20



Finns det karies?
Vitt, brunt, svart

med eller utan substansförlust



Tidigare trauma?
Färgen på tanden indikerar att något hänt

Behandling om:
- värk

- svårt att tugga

- infektion, varbildning



För barnets bästa hälsa och välmående …

- remittera eller konsultera tandvården



Tack för uppmärksamheten

 therese.kvist@ki.se


