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Introduktion: Karies är en av de infektionssjukdomar som är mest spridda över världen. I världen sker 
det stora förflyttningar av människor, orsaker till förflyttningar varierar. Munhälsan påverkas ofta vid 
påfrestande situationer för både vuxna och barn. De vanor och den kultur som människor har med sig från 
sin barndom lever kvar bland annat avseende kost och munhygien. Familjer som invandrat är ofta mer 
socioekonomiskt utsatta än de som är födda och etablerade i det nya hemlandet, vilket är ännu en riskfaktor 
för karies. 
Syfte: Att beskriva kariesförekomsten hos barn och ungdomar med invandrarbakgrund i Norden samt hos 
barn och ungdomar födda i Norden. 
Frågeställningar: 
Vilken kariesprevalens föreligger bland små barn (0-5 år) med invandrarbakgrund i Norden respektive födda 
i Norden?
Vilken  kariesprevalens  föreligger  bland  skolbarn  (6-12  år)  med invandrarbakgrund  i  Norden  respektive 
födda i Norden?
Vilken kariesprevalens föreligger bland ungdomar (13-19 år) med invandrarbakgrund i Norden respektive 
födda i Norden?
Metod: Systematisk litteraturstudie. 
Resultat: Kariesprevalensen är högre bland barn och ungdomar i Norden med invandrarbakgrund jämfört 
med barn och ungdomar som har nordiskt ursprung. Skillnaderna följer samma mönster i alla åldrar genom 
barn- och ungdomsåren. 
Slutsats: Tandvårdspersonal bör uppmärksamma att barn och ungdomar med invandrarbakgrund i Norden 
kan behöva mer stöd i form av förebyggande åtgärder för att uppnå och bibehålla en god oral hälsa.
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1. INTRODUKTION 
    1.1 Karies 
Karies är en av de vanligaste orsakerna till att människor blir tandlösa. Den orsakar inte 
bara tandlöshet utan även mycket smärta och psykiska besvär för drabbade individer. 

1.1.1 Historik
Kariessjukdomen finns beskriven redan 2 500 år före Kristus. Arkeologiska fynd från 
Kina och Japan visade att invånarna lagade tänder med guldtråd. Redan 1 500 år före 
Kristus förstod japanerna vikten av att borsta tänderna dagligen. Etruskerna och kineserna 
utvecklade dentala lagningsmaterial redan 1000 till 600 år före Kristus silveramalgam och 
de tillverkade även guldprotetik. På 1400- och 1500-talet i Europa utvecklades kunskapen 
att ta bort kariesangripen substans på tänderna. Arsenik användes för att döda pulpan och 
bakterierna. Sedan användes bladguld eller gjutna guldinlägg som fyllning. Vanligast var 
att de tänder som var kariesangripna drogs ut. (SOU:2003:53). 

I Sverige utvecklades tandvården senare. På 1660-talet fanns det bara 8 inhemska och 12 
utländska läkare i hela landet. Tandvården sköttes av barberare, fältskär, starrstickare så 
kallade Oculister, bråcksmidare, urinstenssnidare och liktornsspecialister. Men även 
urmakare, smeder, guldsmeder, klockare och kloka gummor och gubbar kunde åta sig 
tandvård under 1700-talet. Fältskäraren var en viktig person under krig men i fredstid 
kunde de ha en allmänpraktik. I deras uppgifter ingick att dra ut skadade tänder (Arnstedt, 
1994). 

Sockerkonsumtionen ökade under 1700 talet och karies blev vanligare, särskilt i de 
industrialiserade länderna. Karies ökade dramatiskt under 1800-talets slut. Vid 
sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet var karies bland barn vanligt; barnen hade 
mycket dåliga tänder (SBU:161, 2002). I början av 1900-talet var tandhälsan hos barn och 
ungdomar i Sverige dålig med många kariesangrepp. En utredning tillsattes av Kungliga 
Maj:t år 1913 om hur man kunde förbättra skolungdomars tandhälsa. Utredningen var klar 
1917 men den lämnades utan åtgärd av dåvarande riksdag. Efter 1920-talet lämnades flera 
motioner om en allmän folktandvård in. Riksdagen i Sverige biföll år 1938 proposition nr 
127 om allmän folktandvård (Arnstedt, 1994).    

År 1954 publicerades en litteraturstudie som indikerade att kolhydrater kunde orsaka 
karies. Bland annat konstaterades att under första och andra världskrigen sjönk karies 
bland barn och den troliga orsaken var att tillgången till sockerprodukter minskade 
(Gustafsson, 1953). Mellan 1946-1951 utfördes en studie på ett mentalsjukhus i Vipeholm 
i Sverige, där 436 personer som var mentalt funktionshindrade blev försökspersoner. 
Forskarna ville se om det fanns ett samband mellan sötsaker och karies. 
Försökspersonerna blev indelade i grupper, och de fick konsumera sockerprodukter i 
olika former och mängd. Sedan studerades det hur mycket karies personerna fick 
(Gustafsson, et al., 1954). Slutsatsen blev att de som fick oregelbunden kost med mycket 
sockerprodukter fick mera karies. 

Fram till början av 1960-talet var tandhälsan dålig i Sverige bland både barn och vuxna. 
Närmare en fjärdedel av befolkningen över 16 år var tandlösa. Karies minskade när 
folktandvården i mitten av 60-talet genomförde åtgärdsprogram bland befolkningen 
(SBU:161, 2002). År 1973 beslutade riksdagen om att en allmän tandvårdsförsäkring 
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(proposition 1973:75), där Landstinget skulle ansvara för barn- och ungdomstandvården. 
Tandvården satsade då på förebyggande tandvård (SOU:2003:53). Karies minskade 
markant hos barn och ungdomar i Sverige efter 1970-talet (SBU:161, 2002). Mellan år 
1985 och år 2000 har karies minskat eller avstannat i en stadigt neråtgående kurva. Men 
en tendens till ökning av karies har observerats mellan åren 2000 till 2005 hos barn och 
ungdomar (Socialstyrelsen, 2006).

1.2 Kariessjukdom
Karies är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier. Sjukdomen uppstår vid obalans 
i munhålans försvar och angreppsfaktorer. Försvarsfaktorer kan vara god salivproduktion, 
bra kostvanor med regelbundna måltider, regelbunden munhygien med tillförsel av fluor 
två gånger dagligen. Exempel på angreppsfaktorer kan vara sockerrik kost och 
oregelbunden munhygien. Dessa faktorer har också stor betydelse för hur länge placket 
får ligga kvar på tänderna. Syraproduktion från plackens bakterier gör att pH-värdet i 
munnen sjunker och då startar en nedbrytning av tandens hårdvävnad 
(demineraliseringsprocess) (Fejerskov & Kidd, 2003). 

1.3 Riskfaktorer för karies hos barn och ungdomar
Under utvecklingen från barn till vuxen får individen en ökad förmåga att ta till sig 
kunskap. Attityder till bland annat munhälsa och tandvård grundläggs (Mejáre, Modéer & 
Twetman, 2005). Karies är en av de vanligaste sjukdomarna bland barn och ungdomar i 
världen. Nittio procent av alla skolbarn i världen har haft någon karieserfarenhet. 
Kariesrisken bedöms ofta utifrån odontologiska, medicinska och sociala/socioekonomiska 
faktorer (WHO. The World Oral Health Report, 2003).

1.3.1 Odontologiska faktorer
Odontologiska riskfaktorer är till exempel tidigare karieserfarenhet, ogynnsamma 
kostvanor, oregelbundna munhygienvanor och otillfredsställande fluortillförsel.
Tandmorfologin på molarens ocklusalyta har också betydelse genom djupa fissurer och 
fossor som det kan bildas ansamlingar av bakterier i. Det förekommer att molarerna har 
en invagination buckalt som kan vara en samlingsplats för bakterier (Fejerskov & Kidd, 
2003).

En ökad kariesrisk i mjölktänderna finns om det ligger plack på tänderna, och barnet har 
ett högt intag av sockerhaltiga produkter. Kariesframkallande bakterier som kan finnas i 
placket och påverka kariesförekomsten är mutansstreptokocker och laktobaciller.
En prediktor för karies i permanenta tänder är karies i de primära tänderna. God och 
regelbunden munhygien med tillförsel av fluor, har visat sig vara den evidensbaserade 
förebyggande åtgärden som förhindrar kariesinfektionen (SBU: 188, 2007). Grundämnet 
fluor har en förmåga att skydda tänder från karies. Att använda fluortandkräm vid 
tandborstning två gånger per dag är bevisat den bästa kariespreventionen (SBU:161, 
2002). Kariesprevention med fluorlack används i Europa sedan flera decennier med bra 
resultat tillsammans med daglig fluortandkräm (Seppä, 2004). 

1.3.2 Medicinska faktorer 
Medicin som är sötad med socker för att smaka bra till barn är en kariesrisk, framförallt 
för barn som medicinerar ofta. Barn med kroniska sjukdomar som har många intag av 
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mediciner per dag tar ofta den sista dosen vid sänggående. Detta påverkar den orala 
miljön en längre tid. Många mediciner har minskad salivproduktion som biverkning, 
vilket ökar kariesrisken (Fejerskov & Kidd, 2003). 

Sjukdomar som påverkar kariesprevalensen är till exempel astma. Barn som medicinerade 
för andningsbesvär på grund av inflammation i luftrören visade högre kariesprevalens än 
barn utan astma. Dessa barn hade minskad salivproduktion och lägre pH-värde i 
munhålan (Ersin et al., 2006). Barn med kontrollerad diabetes hade låg kariesprevalens 
jämfört med en kontrollgrupp utan diabetes enligt en litauisk studie. Litauen är ett land 
där kariesprevalensen bland barn i allmänhet är hög (Siudikiene, Machiulskiene, Nyvad, 
Tenovuo & Nedzelskiene, 2006). Barn med Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) hade inte statistiskt signifikant mer karies än de barn som inte hade ADHD . 
Men riskfaktorerna var större visade Blomqvist, Holmberg, Fernell, Ek & Dahllöf (2007) 
genom att barnen åt oftare än fem gånger dagligen, frekvensen av tandborstning kvällstid 
var hälften av kontrollgruppen.

1.3.3 Sociala och socioekonomiska faktorer
Socioekonomiska faktorer som kan påverka karies utvecklingen är inkomst, 
utbildningsnivå och invandrarbakgrund. Tidigare forskning har visat ett samband mellan 
socioekonomiska faktorer och kariesutveckling (Socialstyrelsen, 2006).
Kariesförekomsten skiljer sig bland olika sociala grupper (Poutanen, Lahtis, Seppä, 
Tolvanen & Hausen, 2007). Att vara utsatt för stress, ha lägre socioekonomi och vara 
arbetslös är riskfaktorer för karies. Invandrargrupper i Sverige utsätts för detta i högre 
grad än svenskfödda individer. Dessa grupper besöker också i allmänhet tandvården mer 
sällan än individer som inte har samma utsatta position i samhället (Hjern & Grindefjord, 
2000). Karlberg & Ringsberg (2006) beskrev i en studie hur invandrare såg på den 
svenska tandvården jämfört med tandvården från informanternas ursprungsländer Iran och 
Irak. Att en tandläkare frågade och diskuterade behandlingen förekom inte i hemlandet. 
Visa smärta, tveka eller känna rädsla betraktades som oartigt. Patienterna blev förvånade 
när svenska tandläkare inte skrev ut smärtstillande medicin eller antibiotika. Den 
språkliga kommunikationen upplevdes som ett stort hinder vid besöken i svensk tandvård.

1.4 Invandrargrupper i Norden och omfattning av invandring
Skandinavien är ett samlingsbegrepp för ett område i norra Europa.  I detta begrepp ingår 
Sverige, Norge och Danmark. Ofta används begreppet Norden istället för Skandinavien. 
Här ingår fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Invandring till 
Sverige och Norden har pågått sedan flera hundra år tillbaks i tiden och det fortsätter även 
idag. Invandringen har skett av olika skäl. Den vanligaste och största orsaken till 
invandring under de senaste decennierna har varit på grund av krig, fattigdom, brist på 
arbetstillfällen i hemlandet, bristande framtidstro och att familjemedlemmar vill 
återförenas i Sverige (Migrationsverket, 2007).   

I slutet av 2005 hade cirka 16 % av befolkningen i Sverige utländsk bakgrund. En 
fjärdedel var utlandsfödda och resten var födda i Sverige men hade utlandsfödda 
föräldrar. Högsta andel personer med utländsk bakgrund fanns i de tre största städerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Av befolkningen i Stockholm hade 25 % utländsk 
bakgrund, respektive 23 % i Malmö samt 20 % i Göteborg. Resten av landet hade en lägre 
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andel personer med utländsk bakgrund. Norrland hade lägst andel personer med utländsk 
bakgrund i Sverige, 8 % (Statistiska centralbyrån, 2005). 

Danmark hade vid årsskiftet 2008 en inflyttad befolkning som motsvarade cirka 10 % av 
befolkningen.  Norges immigration motsvarar 8,9 % av befolkningen.  Islands 
immigrationsstatistik visade att under åren 2004-2007, beviljades ungefär 35 000 personer 
uppehållstillstånd, vilket motsvarade ca 10 % av den Isländska befolkningen.  Orsaken till 
de flesta uppehållstillstånd var arbetskraft invandring, personer som kom från EFTA 
(Europeisk frihandelsförbund – engelska European Free Trade Association ), där Norge, 
Liechtenstein, Schweiz och Island ingår (Útlendingastofnun, 2006).

1.4.1 Inomnordisk immigration
Invånare i Norden som flyttar till ett nordiskt grannland är en relativt stor grupp jämfört 
med immigrationen från övriga delar av världen till de nordiska länderna. Även 
arbetskraftspendling mellan länderna förkommer, särskilt mellan Sverige och Norge 
(Statistisk sentralbyrå, 2009). 

Immigrationen till Sverige från de nordiska grannländerna var stor (ca 10 000) under 
2007 (Migrationsverket, 2007). Svenska medborgare som emigrerade till Finland var där 
den tredje största invandrargruppen. De två största grupperna var ryska och estländska 
medborgare (Maahanmuuttoviraso, Migrationsverket, 2009). Den största 
inflyttningsgruppen från övriga nordiska länder till Sverige var från Norge (Ministeriet 
for flygtninge invandere og integration, 2008). 

 1.4.2 Europeisk invandring till Norden
Människor från Tyskland och Polen har från slutet av 1990- talet fram till idag varit en 
stor immigrantgrupp till de nordiska länderna. Efter att berlinmuren föll och inträdet i EU 
påverkades utvandringen i de forna östländerna. Till Sverige har förekommit en relativt 
stor invandring från Rumänien under 1980 – 1989, samt under 2006. Diktaturen i 
Rumänien störtades under 1980-talet och inträdet i EU bidrog till ökad utvandring. I 
Finland där emot har immigrationen dominerats av människor från Ryssland och Estland. 
Norge har haft stor invandring från Serbien-Montenegro och Storbritannien. Danmark 
fick immigranter från det forna Jugoslavien under 1990-talet. När kriget i forna 
Jugoslaven pågick och tog slut 1991-2001 flydde många människor till Norden. Islands 
invandring har haft en heterogen sammansättning där bland annat människor från Litauen, 
Lettland och Italien har varit representerade (Maahanmuuttoviraso, Migrationsverket, 
2009; Migrationsverket, 2007; Statistisk sentralbyrå, 2009; Ministeriet for flygtninge 
invandere og integration, 2008; Útlendingastofnun, 2006).  

1.4.3 Utomeuropeisk invandring till Norden
Sverige, Finland, Danmark och Norge hade gemensamt en stor invandring från Somalia, 
Irak och Thailand under 2000-talet. Invandringen från Somalia påverkades av att landet i 
princip blev laglöst 1991 efter att diktaturen störtades, och militära klaner strider mot 
varandra. Etiopien invaderade landet 2006, och då kom en ny flyktingvåg till Norden. 
Invandring från Irak påverkas av de olika krig som pågått i landet. Kurder har flytt från 
både Irak och Turkiet efter att de förföljts av regimerna. I Irak pågick ett folkmord på 
kurder under slutet av 1980-talet. Thailands utvandring är mer av familjeskäl och 
arbetskraftskaraktär. Skillnaden mellan de nordiska länderna var att Danmark och Finland 
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har haft en större andel turkiska immigranter, och att Norge och Danmark har haft en stor 
invandring från Pakistan. Kinesiska medborgare kom till de nordiska länderna som 
studenter och arbetskraft, bland annat till Island som även hade immigranter från 
Filippinerna och USA (Maahanmuuttoviraso, Migrationsverket, 2009; Migrationsverket, 
2007; Statistisk sentralbyrå, 2009; Ministeriet for flygtninge invandere og integration, 
2008; Útlendingastofnun, 2006). 

1.5 Försäkringssystem för tandvård till barn och ungdomar i de 
nordiska länderna
Möjligheten att få god tandvård påverkas av länders ekonomi, de politiska besluten, och 
vilken kultur inom tandvården som finns. Organisationen av tandvården ser olika ut i hela 
värden. I många länder har sjukhusen ansvar för tandvård och de privata tandläkarna. De 
nordiska länderna har en snarlik tandvårdsorganisation, med folktandvård och privata 
alternativ. (Pine & Harris, 2007)

Island har haft statliga tandvårdskliniker i alla skolor från 1992 fram till år 2002. Idag är 
de flesta tandvårdskliniker på Island små och bedrivs av privata företag. Personer under 
18 år får en partiell ersättning för tandvård från den nationella sjukförsäkringen. Barn 
under 18 år får 75 % ersättning för behandlingar utom broar, guld kronor och ortodonti 
ersättningar. Den offentliga tandvården i Danmark ger gratis tandvårdsbehandlingar 
inklusive ortodonti till barn under 18 år. Barn under 17 år har fri tandvård i Finland sedan 
1972. Från år 2002 har hela befolkningen i Finland tillgång till offentligt finansierad 
tandvård och barn under 18 år fortsätter få kostnadsfri tandvård inklusive ortodonti. 1950 
trädde folktandvårdens hälsoservice i kraft i Norge. Ansvarig för planering och 
finansiering av folktandvårdens hälsoservice är lokala myndigheterna i Norge. Den har 
bestämt att alla barn får gratis tandvård utom ortodonti, där föräldrarna måste stå för en 
del av kostnaderna (WHO Collaborating center, Malmö, 20090211)

I Sverige infördes skoltandvård under tidigt 1900-tal successivt i landets olika delar. Den 
första i Östergötland öppnades i Åtvidaberg av Friherre Axel Adelswärd år 1908. Under 
1950-talet fick värnpliktiga och gravida kvinnor fri tandvård (SOU:2003:53).  En allmän 
tandvårdsförsäkring infördes 1974 som gäller hela befolkningen. Enligt denna 
tandvårdsförsäkring får barn och ungdomar upp till 19 år i Sverige gratis tandvård av 
tandvården (WHO Collaborating center, Malmö, 20090211; proposition 1973:75).

1.6  Kariesregistrering och kariesepidemiologi 
När karies mäts epidemilogiskt används DMFT-systemet. D står för ”decayed” (karierad), 
M för ”missing” (saknad), F för ”filled” (fylld), T för ”teeth” (tand), A för approximalt 
och till sist S som står för surfaces (yta). Andra mått som används är SiC (Significant 
Caries In-dex). Vid kariesangrepp i det permanenta bettet noteras DMFT/DMFS – system 
och i det primära bettet motsvaras det av deft/defs – systemet. (WHO, Collaborating 
Center Malmö, 090515). 

Begreppen DMFT/ dmft och DMFS/ dmfs används för att beskriva hur allvarlig 
kariessjukdomens utbredning är: ju högre DMFT, desto högre kariesprevalens. 
Registreringarna görs individuellt, men sammanställs nationellt i olika åldrar. Det finns 
dock svagheter i registreringen. DMFT beskriver enbart karierade tänder som har 
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åtgärdats, det vill säga tänder som lagats. Många barn och ungdomar har initiala 
kariesskador som utvecklas långsamt och inte registreras. WHO beskriver att 
karieskontrollen kan ske med munspegel, sond och bra ljus. Röntgenbildstagning kan vara 
svårt att genomföra praktiskt på vissa platser, och rekommenderas därför inte generellt 
vid epidemiologiska kartläggningar av kariesstatus (WHO, Collaborating Center Malmö, 
20090203).

1.7 Förekomst av karies bland barn och ungdomar i olika länder 
Karies drabbar hela värdens befolkning i olika stor omfattning. WHO – Word Health 
Assembly antog år 1979 globala mål för munhälsa hos barn och ungdomar att 50 % av 
alla barn i åldern 5-6 år skulle vara karies fria år 2000. Karies bland 12-åringar skulle inte 
överstiga DMFT 3 år 2000 och 85 % av alla 18-åringar skulle ha egna tänder i behåll. 
Tjugo år senare visade redovisningen av tandhälsa att WHO:s mål med ett DMFT på 
högst 3 bland 12-åringar hade uppnåtts i 70 % av värdens länder (WHO Collaborating 
Center Malmö, 20090204). 

1.7.1 Utomeuropeiska länder
Kariesprevalens varierar mellan länder och kontinenter, men generellt visar de 
industrialiserade länderna en högre prevalens än utvecklingsländer under de senaste 
decennierna (WHO, Collaborating Center Malmö, 20090204). Sydamerikanska länder 
och öar uppvisar stor variation från någon tiondel DMFT till 6. Kontinenterna Afrika och 
Asien visade låg kariesprevalens med undantag av Indien, där det genomsnittliga DMFT 
ökade från 0,86 år1993 med ca 30 % fram till år 2003. Arabiska länder rapporterade in 
något högre DMFT generellt än europeiska länder, förutom Saudiarabien (WHO 
Collaborating center, Malmö 20090204). 

1.7.2 Europeiska länder
Länder som varit medlemmar i den Europeiska gemenskapen (EU) sedan 1970, visade 
relativt låg kariesstatistik bland tolvåringar år 2000. Det fanns variationer mellan 
länderna, men högst DMFT rapporterades in från Luxemburg av EU:s medlemsländer. År 
2004 ökade medlemsantalet i EU med fler länder från Östeuropa, och kariesstatistik från 
dessa länder visade på betydligt högre DMFT än i Västeuropa (WHO Collaborating 
center, Malmö, 20090204).

Under kriget 1991-95 i Bosnien Herzigovina utfördes en undersökning av 
kariesförekomsten bland 6- och 12-åringar. Det visades att 86 % av 6-åringarna och 94 % 
av 12-åringarna hade karies (Ivanković et al., 2003).

1.7.3 Norden
De nordiska länderna har en god rapportering av kariesprevalensen bland barn och 
ungdomar i olika åldersgrupper. I åldersgruppen 12 år hade Norge högst kariesprevalens 
mätt i DMFT, medan Danmark hade den lägsta förekomsten av karies bland de nordiska 
länderna under perioden 2000-2006 (WHO Collaboration Center, Malmö, 20090323). 

Människor från olika kulturer och länder, har olika kunskap och förståelse för vikten av 
en god munhälsa. Det är därför viktigt att tandhygienister har kunskaper om detta vid 
riskbedömningar för karies hos barn och ungdomar. Det finns behov av att beskriva 
kariesförekomsten bland barn och ungdomar som invandrat till Norden respektive de som 
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är födda och uppväxta i Norden. Detta behövs för att kartlägga kariesrisker hos barnen 
och ungdomarna samtidigt för att kunna planera munhälsovården bland riskgrupperna.

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet är att beskriva kariesförekomsten hos barn och ungdomar, dels hos barn och 
ungdomar med invandrarbakgrund i Norden och dels hos barn och ungdomar födda i 
Norden. 

• Vilken kariesprevalens föreligger bland små barn (0-5 år) med invandrarbakgrund i 
Norden respektive födda i Norden?

• Vilken kariesprevalens föreligger bland skolbarn (6-12 år) med invandrarbakgrund i 
Norden respektive födda i Norden?

• Vilken  kariesprevalens  föreligger  bland  ungdomar  (13-19  år)  med 
invandrarbakgrund i Norden respektive födda i Norden? 

3. METOD

3.1 Design 
Studien  genomfördes som en systematisk litteraturstudie  för att  granska och beskriva 
forskning som finns inom valt område. Viktigt för en systematisk litteraturstudie är att 
den har ett  tydligt  preciserad ämne/syfte som besvaras genom relevanta vetenskapliga 
artiklar. Forskningsläget inom området ska kritiskt granskas, analyseras och presenteras 
(Forsberg & Wengström, 2003).

3.2 Definitioner av begrepp
Barn: Personer i åldersintervallet 6 till 12 år. Barn mellan 2 och 5 år är förskolebarn 
(Svenska MeSH 20081024).
Ungdomar: Personer i åldrarna 13 till 18 år (Svenska MeSH 20081024).
Dental  karies:  Infektionssjukdom  som  orsakas  av  bakterier.  Syran  av  bakterierna 
angriper tandytan och leder till urkalkning (Svenska MeSH 20080924).
Emigration och Immigration: Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat 
land (Svenska MeSH 20080924).

   3.3 Databaser 
Datainsamlingen  skedde  med  systematiska  sökningar  i  databaserna  PubMed  och 
CINAHL. 

   3.4 Sökord  
Systematisk, elektronisk sökning utfördes med hjälp av engelska MeSH–termer i PubMed 
och Thesaurus i CINAHL. Använda sökord var: 1. Dental caries, 2. Scandinavia 3.  
Finland. 4. Iceland 5 . Immigrant 

Kombinationer gjordes med hjälp av de booleska operatorerna AND för att få ett så 
fokuserat resultat som möjligt. Alla sökord kontrollerades med MeSH- termer där 
sökordet Norden motsvarar MeSH termen ”Scandinavia”. Detta är ett samlingsbegrepp 
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för Sverige, Norge och Danmark. Söktermerna kompletterades med Finland och Island 
för att få så fullständiga sökningar som möjligt. 

3.5 Urval
Urvalet begränsades till vetenskapliga engelskspråkiga refereegranskade originalartiklar 
som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter under de senaste 5 åren.  Undantag gjordes 
med två artiklar den ena av Birkeland, Haugejorden & von der Fehr, (2002) som speglar 
hur kariesutvecklingen har förändrats bland norska 12 och 18 åringar från 1997 till 2000. 
Den andra av Sundby & Petersen (2003) som speglar kariesprevalensen bland olika 
invandrargrupper i Köpenhamn.

         3.5.1 Urval 1
Artiklarnas titlar lästes och de titlar som överensstämde med syftet inkluderades. 
Exklusionkriterier var artiklar som var äldre än 5 år samt reviewartiklar och artiklar utan 
abstract. Med två undantag accepterades inte artiklar äldre än 5år. Antal artiklar var 67 
stycken. När dubbletter av tidigare valda artiklar räknats bort var antalet 33 stycken. 

        3.5.2 Urval 2
Abstrakt lästes till utvalda artiklar. Inklusionskritierier var att abstracten skulle relatera till 
syfte och frågeställningar i litteraturstudien samt de kriterier som beskrivs under urval 1. 
Antal kvarvarande artiklar var därefter 26 stycken.

        3.5.3 Urval 3 
 Artiklar som var i fulltext och besvarade frågeställningarna inkluderades. Antal utvalda 
artiklar var 23 stycken. Av dessa 23 artiklar valdes 20 ut efter sekundär granskning.

Tabell 1: Urval av vetenskaplig artikel som redovisar databaser, sökord samt 
sökkombinationer.

Databas Sökord/
Sökordskombi
nationer

Antal 
träffar

Urval I
(Titel)

Urval 2
(Abstract)

Urval 3
(Fulltext)

Utvalda
Artiklar

PubMed
(090414)
Limits. Ej 
äldre än 5 
år. Barn 
0-18 år

1.Dental caries 2325

2.Scandinavia 4714
3. Finland 3366
4. Iceland 277
5. Immigrant 911
1. AND 2. 63 22 17 15 12
1. AND 3. 47 2 (1) 1 1 1
1. AND 4. 1
1. AND 5. 34 8 (4) 2 1 1
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1. AND 2. 
AND 3.

1

1. AND 2. 
AND 4. 

0

1. AND 2. 
AND5.

8 4 (4)

Limit ej 
äldre än 10 
år.

1. AND 2 194 16 (14) 3 3 3 

PubMed
(0903289
Ingen limit

1. AND 4. 43

CINAHL
(090414)
Limit . Ej 
äldre än 5 
år.all child 

1. Dental caries 735

2.Scandinavia 19
3. Finland 397
4. Iceland 66
5. Immigrant 195
1. AND 2. 0
1. AND 3. 10 2 1 1 1
1. AND 4. 0
1. AND 5. 10 2 2 2 2
1. AND 2. 
AND 3.

0

1. AND 2. 
AND 4.

0

1. AND 2. 
AND 5.

0

CINAHL
Ingen limit.

1. AND 4. 6

  3.6 Databearbetning och analys 
Artiklarna har lästs, och de som håller sig inom ramen för syfte och frågeställningar har 
blivit utvalda för senare granskning. Artiklarna som uppfyllde kriterierna för uppsatsen 
granskades av båda författarna med hjälp av en bedömningsmall, som inspirerats av 
Forsberg & Wengström (2003) se Bilaga. Varje fråga poängsattes, svaren summerades 
och omvandlades till ett procenttal. Dessa kategoriserades i låg kvalitet, medelkvalitet och 
god kvalitet. Med god kvalitet menades 100-80%, medel 79-70 % och låg 69-60 %. 
Artiklar som ej uppnådde 60 % exkluderades från studien. Rimlighet i resultat, etiska 
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överväganden och artiklarnas vetenskaplighet har bedömts. Artiklarna var vetenskapliga 
originalartiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

3.7 Etiska överväganden
Forskningsetiska  överväganden  har  gjorts  och  syftet  med  studien  och  metoden  har 
bedömts som etiskt försvarbara av författarna.  Studier som inte var godkända av  etisk 
nämnd eller där etiskt övervägande inte gjorts har exkluderats i sekundära granskningen. Alla 
artiklar  som ingår  i  studien redovisas på ett  så objektivt  och sanningsenligt  sätt  som 
möjligt.  Det  betyder  att  författarna  är  noggranna  i  sina  slutsatser  och  redovisar  ett 
välgrundat resultat (Forsberg & Wengström, 2003).

4. RESULTAT
Resultaten inleds med en tabell där samtliga artiklar som ingår i resultatet presenteras. 
Därefter besvaras frågeställningarna: 1. Vilken kariesprevalens föreligger bland små barn 
(0-5  år)  med  invandrarbakgrund  i  Norden  respektive  födda  i  Norden?  2.  Vilken 
kariesprevalens  föreligger  bland skolbarn  (6-12  år)  med invandrarbakgrund i  Norden 
respektive födda i Norden? 3. Vilken kariesprevalens föreligger bland ungdomar (13-19 
år) med invandrarbakgrund i Norden respektive födda i Norden? 

Tabell 2: Sammanställning av artiklar som besvarar frågeställningarna. 

Författare År Land Design Kvalitet

Alm, Wendt, Koch & Birkhed 2008 Sverige Longitudinal studie med kliniska 
undersökningar och frågeformulär

God
80 %

Alm, Wendt &  Koch 2004 Sverige Retrospektiv journalstudie God 
93 %

Alm, Wendt, Koch & Birkhed 2007 Sverige Longitudinell studie med kliniska 
undersökningar

God
93 %

Bankel, Eriksson, Robertson & 
Köhler

2006 Sverige Tvärsnittsstudie med klinisk 
undersökning och frågeformulär

God
86 %

Birkeland, Haugejorden & von 
der Fehr

2002 Norge Upprepade epidemiologiska 
tvärsnittsstudier 

God
80 %

Haugejorden & Birkeland 2005 Norge Upprepade epidemiologiska 
tvärsnittsstudier

God
80 %

Haugejord & Birkeland 2006 Norge Upprepade epidemiologiska 
tvärsnittsstudier

God 
86 %

Hietasalo, Tolvanen, Seppa, 
Lahti, Poutanen, Niinimaa & 
Hausen

2008 Finland RCT inkluderande en intervention God
80 %

Jacobsson, Wendt & Johansson 2005 Sverige Journalstudie och strukturerade 
intervjuer

God
86 %

Julihn, Agholme, Grindefjord & 
Modeér

2006 Sverige Tvärsnittsstudie med klinisk 
undersökning och frågeformulär

God
86 %
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Mattila, Rautava, Jaakkola, 
Ojanlatva & Sillanpää

2008 Finland Longitudinell studie med kliniska 
undersökningar

Medel
76 %

Ridell, Matsson & Mejàre 2007 Sverige Retrospektiv kohortstudie, journalstudie God
86 %

Skeie, Raadal, Strand & Espelid 2006 Norge Longitudinell studie med kliniska 
undersökningar

God
86 %

Skeie, Riordan, Klock & 
Espelid

2006 Norge 
(Oslo)

Longitudinell studie med kliniska 
undersökningar

God
100 %

Sköld, Birkhed, Borg & 
Petersson

2005 Sverige RCT inkluderande en intervention; 
klinisk undersökning

God
86 %

Stecksén-Blicks, Kieri, Nyman, 
Pilebro &  Borssén

2008 Sverige Upprepade tvärsnittsstudier med 
kliniska undersökningar

God 
93 %

Stecksén-Blicks, Sunnegårdh & 
Borssén

2004 Sverige Upprepade tvärsnittsstudier med 
kliniska undersökningar

Medel
73 %

Sundby & Petersen 2003 Danmark Tvärsnittsstudie med klinisk 
undersökning och frågeformulär.

God
86 %

Wennhall, Mårtensson, 
Sjunnesson, Matsson, Schröder 
& Twetman

2005 Sverige Kohortstudie med intervention God
86 %

Wennhall, Matsson, Schröder & 
Twetman

2008 Sverige En 3-årig intervention
Longitudinell kohort studie 

God 
80 %

4.1 Små barn (0-5 år)

Tabell 3: Sammanställning av vetenskapliga artiklar som beskriver kariesprevalensen 
bland barn i åldern 0-5 år med invandrarbakgrund respektive nordisk bakgrund.

Författare
Titel
År

Syfte Urval Design Resultat

Bankel, 
Eriksson, 
Robertson & 
Köhler 
(2006)

Beskriva 
kariesförekomsten 
hos en grupp barn 
och identifierar risk 
faktorer.

 271st 2-3 
åringar från 
Göteborg. 
Modern 
invandrad.

Tvärsnittsstudi
e med klinisk 
undersökning 
och 
frågeformulär

Moderns ursprung och 
utbildning spelar stor roll 
för kariesutvecklingen.
Kariesprevalens i 
invandrargruppen 31 %, 
icke invandrade 8 %.

Haugejord 
& Birkeland 
(2005)

Kariesutvecklingen 
och undersöka 
möjliga orsaker till 
förändringar bland 5-
åriga norska barn i 
perioden 1997-2003.

5 åringar 
mellan 1997 
och 2003 i 19 
län.

Upprepade 
epidemiologis
ka 
tvärsnittsstudi
er

Kariesutvecklingen bland 
5-åringar i Norge under 
1997 fram till 2003. Ökning 
med 30 % under 1997, 40 
% 2001, nedgång med 36% 
2003. Första och andra 
generationen invandrade 
barn visade  hög 
kariesprevalens.

Skeie, 
Riordan, 
Klock & 

Studera karies bland 
3-5 åringar, 

3-5 åringar 
slumpmässigt 
urval på 

Longitudinell 
studie med 
kliniska 

Konsumtion av söta 
drycker vid sänggående och 
social status påverkar karies 
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Espelid 
(2006)

kliniker i 
invandrartäta 
områden i 
Oslo. Moderns 
ursprung 
invandrad .

undersökninga
r 

bland 3 åringar. 5 åringar, 
samma riskfaktor, och 
föräldrarnas attityd till diet, 
oral hygien
dmfs 3åringar 3,7 dmfs 6,5 
invandrare icke 
västerländska, bland 5 
åringar dmfs 7,3 invandrare 
icke västerländsk bakgrund.

Stecksén-
Blicks, 
Kieri, 
Nyman, 
Pilebro & 
Borssén 
(2008)

Jämföra karies 
prevalens och 
bakgrundsfaktorer i 
4-åriga barn från 
2007. Jämföra 
invandrare och icke-
invandrarbarn om 
kariesprevalens och 
bakgrundsfaktorer.

Barn födda 
under det 
tredje 
kvartalet 2002 
som bor i 
Umeå. Antal 
barn 229, 
bortfall 11 
barn.

Upprepade 
tvärsnittsstudi
er med 
kliniska 
undersökninga
r

Barn med 
invandrarbakgrund borstar 
sina tänder mer sällan, äter 
och dricker mer sötat intag 
samt högre kariesprevalens.

Stecksén- 
Blicks, 
Sunnegårdh 
& Borssén 
(2004)

Att jämföra karies 
prevalens och 
bakgrundsfaktorer 
hos 4-åringar från 
2007 med uppgifter 
som samlas in i 
tidigare studier.

182 barn.
Invandrarbakg
rund minst en 
förälder född 
utomlands. 

Upprepade 
tvärsnittsstudi
er med 
kliniska 
undersökninga
r

Samband mellan hög 
kariesprevalens och 
tandborstfrekvensen, samt 
barnens och föräldrarnas 
ursprung. dmfs 6.8 bland 
invandrare.

Sundby & 
Petersen
 (2003)

Beskriva vanor och 
kariesprevalens bland 
barn. Beskriva 
levnadsförhållanden, 
oral hälsa, och 
påverkning av 
kulturella skillnader.

794 barn i 
Köpenhamn 5 
olika 
nationaliteter, 
3, 5, 7 och 15 
åringar. 

Tvärsnittsstudi
e med klinisk 
undersökning 
och 
frågeformulär

Barn som kom från olika 
nationaliteter visade högre 
kariesprevalens än dansk 
födda, och andra vanor när 
det gällde hygien och kost.

Wennhall, 
Mårtensson, 
Sjunnesson, 
Matsson, 
Schröder & 
Twetman
(2005)

Att studera karies 
preventiva effekten 
av oral hälsan 
Bland barn med låg 
socioekonomi som 
bor i mångkulturellt 
område i Sverige.

3 åringar som 
bott i 
Rosengård, 
Malmö i minst 
24 månader 
mellan juli 
1998 och juni 
2000. 804 
barn med 
invandrarbakg
rund.  

Kohortstudie 
med 
intervention 

Resultatet av denna studie 
visade att den orala hälsan 
kraftigt påverkar 
kariesförekomsten och 
karies utvecklingen. deft på 
4,4 bland 3 åringarna.

Wennhall, 
Matsson, 
Schröder, & 
Twetman 
(2008)

Utvärdera karies 
förebyggande 
effekten för barn som 
lever i en låg 
socioekonomiska 
mångkulturellt 
område i Malmö.

804 - 2 
åringar. De 
flesta av 
barnen var 
invandrare, 
94% pratade 
andra språk än 
svenska 
hemma. Vid 5 
år ålder var 
651 barn 
fortfarande i 

En 3-årig 
intervention
Longitudinell 
kohort studie

Kariesprevalensen sjönk i 
interventionsgruppen, 
medan kontroll gruppen 
visade hög kariesaktivitet 
efter 3 år.  5åringar som ej 
deltagit i inventionen, 
referensgruppen visade 
 dmft 6.9 ± 4.3.
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programmet.

 
Sundby & Petersen (2003) beskriver kariesförekomsten bland 3- och 5 åringar barn med 
invandrarbakgrund, där föräldrarna kom från olika länder, som Turkiet, Pakistan, 
Albanien och Somalia. Kariesförekomsten mätt i dmfs var hos treåringar från Turkiet 1.5, 
från Pakistan 3.1, Albanien 1.8 och från Pakistan 1.8.
 Vid 5 års ålder visade barnen från Turkiet ett dmfs på i medeltal 4.7, Albanien 9.2 och 
Somalia 4.1. Femåringar från Pakistan hade däremot ett relativt lågt dmfs på 1.0. 

Kariesprevalensen bland 3- och 5- åringar har studerats även i Sverige av Wennhall et al., 
(2005) i Rosengård, ett invandrartätt bostadsområde i Malmö. Studien visade ett högt defs 
på 4.4 – 7.6. Även bland femåringarna i samma område var kariesförekomsten hög (deft 
6.9 ± 4.3, defs 11.2 ± 9.7) (Wennhall, Matsson, Schröder & Twetman, 2008). En norsk 
studie från Oslo visade samma mönster där treåringar med en förälder som invandrat från 
ett utomeuropeiskt land i genomsnitt hade ett dmfs på 3.7 (Skeie, Riordan, Klock & 
Espelid, 2006). Bankel, Eriksson, Robertsson och Köhler (2006) studerade även de barn 
som var i två- och treårsåldern och bodde i bostadsområdet Majorna i Göteborg. 
Resultatet visade att om modern var invandrad till Sverige och även hade låg utbildning 
påverkade detta kariesprevalensen negativt . Fyra åringar i Umeå med minst en förälder 
född utomlands hade ett dmfs på 6.8 (Stecksén- Blicks , Sunnegårdh & Borssén, 2004). 
Norska 5-åringar med invandrarbakgrund uppvisade ett dmfs på 7,3. Studien kunde inte 
påvisa något signifikant samband mellan låg utbildningsnivå hos modern och hög 
kariesförekomst bland de studerade barnen (Skeie et al., 2006). Norska immigrerade 
femåringar hade i en annan studie signifikant mer karies än norskfödda barn 
(Haugejorden & Birkeland, 2005),

 Sundby & Petersen (2003) studerade kariesförekomsten bland 3- och 5- åringar barn i 
Danmark. För 3-åringarna var dmfs 0,3 och för 5-åringarna 1.6. Under år 2007 hade 32 % 
av 4-åringarna som var undersökta i Umeå, Sverige kariesskador med ett genomsnittligt 
dmfs på 0,8 (Stecksén-Blicks, Kieri, Nyman, Pilebro & Borssén, 2008). Barn (3-5 år) som 
hade norskt ursprung uppvisade varierande kariesförekomst under perioden 1997 och 
2003. År1997 var kariesprevalensen 30 % bland 3-5 åriga norska barn. Därefter ökade 
den till 40 % år 2001, för att sedan sjunka till 36 % år 2003. Genomsnittliga dmft för 
motsvarande år på nationell nivå var 1.1, 1.6 respektive 1.4. Kariesförekomsten i denna 
studie mättes även på länsnivå, där det visade sig att dmft varierade mellan olika län; 
länet med lägst dmft-värde var 0.7 år 1997 och det högsta dmft-värdet bland de norska 
3-5 åringarna var 2.3 år 2000 (Haugejord & Birkeland, 2005).

4.2 Barn i skolåldern (6-12 år)

Tabell 4: Sammanställning av vetenskapliga artiklar som beskriver kariesprevalensen 
bland barn och ungdomar i åldern 6-12 år med invandrarbakgrund och nordisk bakgrund.

Författare
Titel
År

Syfte Urval Design Resultat

13

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Borss%C3%A9n%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Stecks%C3%A9n-Blicks%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Alm, Wendt & 
Koch (2004)

Hur 
kariesförekomsten i 
det primära bettet 
hos 6-åringarna 
relaterad till vården 
som utförs i den 
primära dentitionen 
mellan
7 och 12 års ålder.

Slumpmässigt 
urval-10% av 
barn födda 1987 
i Jönköpings 
län.  381utvalda 
barn
barn, som 
regelbundet 
behandlats på 
folktandvården i 
länet mellan 6 
och 12 års ålder.

Retrospektiv 
journalstudie

Barn med tidigare 
karieserfarenhet fick 
signifikant
större antal åtgärder 
utförda i den primära 
dentitionen mellan 7 och 
12 års jämfört med barn 
utan tidigare 
karieserfarenhet.

Birkeland, 
Haugejorden & 
von der Fehr 
(2002)

Identifiera faktorer 
som statistiks 
associerade med den 
neråtgående trenden 
av karies efter 1985.

Alla barn som 
föddes 1967 och 
1988. 19 olika 
områden i 
Norge.

Upprepade 
epidemiologi
ska 
tvärsnittsstu
dier

Minskning av karies fram 
till 2000 bland 18 åringar, 
bland 12 åringar en 
nedgång fram till 1999 
sedan har trenden planat 
ut.  

Haugejord  & 
Birkeland 
(2006)

Kariesprevalensen 
på norska 12 åringar 
och 
kariesincidensen 
mellan 12 och 18 
åringar, födda 1973 
och 1986.

Barn i Norge 
som undersöks 
av officiell 
tandvård, åldrar 
12 och 18 år.

Upprepade 
epidemiologi
ska 
tvärsnittsstu
dier

Karies ökning efter år 
2000. Stark signifikans 
för karies bland 
ungdomar med 
invandrarbakgrund. 

Hietasalo, 
Tolvanen, 
Seppa, Lahti, 
Poutanen, 
Niinimaa, 
Hausen (2008)

Om det ursprungliga 
muntliga 
hälsorelaterade 
beteenden av 
deltagarna hade 
samband med 
brister i karies 
kontrollen i 
Björneborg.

Urvalsramen 
bestod av alla 
femte och sjätte 
klasselever 
(11-12-år gamla 
barn) 
som startade 
2001-2002 
läsåret i staden 
Björneborg (n = 
1691).

RCT 
inkluderande 
en 
intervention

Samband mellan låg 
karies och tandborstning 
två gånger om dagen.

Ridell, Matsson 
& Mejàre 
(2007)

Analysera 
riskindikatorer för 
rotfyllning bland 
ungdomar.

105 barn som 
bor i Malmö 
stad, födda 1979 
som gjort 
rotbehandlingar 
och var i åldern 
7-19 år. Födda 
utomlands.

Retrospektiv 
kohortstudie, 
journalstudie

Hög DMFT vid10 års 
ålder riskfaktor för 
rotbehandling studien 
visade signifikans 
skillnad i de olika 
variablerna som mättes. 
Barn med 
invandrarbakgrund har 
DMFT 2.7 vid 10 års 
ålder.

Skeie, Raadal, 
Strand  & 
Espelid (2006)

Om det finns 
relation mellan 
karies vid 10 års 
ålder permanenta 
bettet och 5 års 
ålder primära bettet. 
Om det är möjligt 
att riskgruppera 5 
åringar.

Barn som bor i 
Bergen. 217 st 
därav 108 
pojkar. Vid 
andra US, 10 år 
gamla 186( 90 
pojkar).

Longitudinel
l studie med 
kliniska 
undersöknin
gar

Statistisk signifikant 
relation till minst två 
karies angrepp i primära 
bettet vid fem år är en risk 
för karies vid 10års ålder. 
DMFS 3.52 på tioåringar.
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Sundby & 
Petersen
 (2003)

Beskriva vanor och 
kariesprevalens 
bland barn. Beskriva 
levnadsförhållanden
, oral hälsa, och 
påverkning av 
kulturella skillnader.

794 barn i 
Köpenhamn 5 
olika 
nationaliteter, 3, 
5, 7 och 15 
åringar. 

Tvärsnittsstu
die med 
klinisk 
undersöknin
g och 
frågeformulä
r

Barn som kom från olika 
nationaliteter visade 
högre kariesprevalens än 
dansk födda, och andra 
vanor när det gällde 
hygien och kost.

 
Danska 7-åringar vars föräldrar invandrat från Turkiet, Albanien, Somalia och Pakistan 
jämfördes med 5 åringarna i den tidigare nämnda studien av Sundby & Petersen (2003). 
Kariesförekomsten hade ytterligare ökat vid 7 år. Barn från Turkiet 8.8, Albanien 14,6, 
Somalia 2.5 och Pakistan 7.0 (dmfs +DMFS). Här hade alltså barnen från Pakistan en 
betydande ökning av kariesprevalensen jämfört när barnen var 5 år.
Ridell, Matsson & Mejàre (2007) studerade i Sverige faktorer som var associerade till 
endodontiskt behandlingsbehov och visade att karies vid tio års ålder var en riskfaktor för 
detta. Barnen som hade minst en förälder född utomlands visade ett DMFT på 2,7.  

I Sverige studerade Alm, Wendt & Koch (2004) kariesförekomsten bland 6-åringar. Över 
hälften av barnen (56,4 %) var fria från manifest karies och 70,6 % var fria från 
approximala manifesta kariesskador. Det genomsnittliga defs-värdet var 1,9 och det 
genomsnittliga antalet approximala defs var 0,9.

Norska tioåringar från Bergen i Norge visade i genomsnitt ett DMFS på 3.52 (Skeie, 
Raadal, Strand & Espelid, 2006). I de primära tänderna hade dessa barn en högre defs (i 
medeltal 7.96).  I slutet av 1990-talet hade 10-åringar från Malmö, Sverige ett DMFT på 
1.2 (Ridell et al., 2007).

Haugejorden & Birkeland (2006) studerade kariesprevalensen hos norska skolbarn i 
perioden mellan 1985 och 2004. Det har varit en nedgång av kariesprevalensen hos 12–
åringarna från 1985 till 2000. Efter 15 års nedgång av kariesprevalensen hos 12-åringar i 
Norge ökade DMFT under perioden 2000 – 2004. Genomsnittliga DMFT var 3, 4 under 
1985, 1,5 för 1999 och 2000. Under perioden mellan 2000 till 2004 ökade DMFT till 1,7. 
Birkeland, Haugejorden, & von der Fehr (2002) visade samma resultat, en 
kariesminskning hos 12-åringar i perioden mellan 1985 och 2000. Hietestalo et al., (2008) 
visade i en klinisk studie med frågeformulär en ökad kariesförekomst under 2000-talet 
bland finska barn.

4.3 Tonåringar 13-19år
Tabell 5: Sammanställning av vetenskapliga artiklar som beskriver kariesprevalensen 
bland tonåringar i åldern 13-19 år med invandrarbakgrund och nordisk bakgrund.

Författare
Titel
År

Syfte Urval Design Resultat

Alm, Wendt, 
Koch  & 
Birkhed 
(2008)

Jämföra om 
hygienvanor och 
föräldrarnas 
förhållanden, samt 
om tidig karies har 

671
Barn som följts 
sedan de var 1 år 
till de är 15år i 
Jönköping.

Longitudin
al
studie med 
kliniska 
undersökni

God munhälsa från början 
är förebyggande för att 
slippa approximal karies. 
Föräldrarnas attityd och 
ursprung påverkar barnen. 
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något sammanband 
med approximal 
karies vid 15 år.

ngar och 
frågeformu
lär

Kariesprevalens 
approximalt 4.76 DFa.

Alm, Wendt, 
Koch & 
Birkhed 
(2007)

Approximal karies 
skador och fyllningar 
i bakre 
tänder vid 15 års med 
hänsyn till deras 
karies 
erfarenheter vid 3 års 
ålder.

Alla 671 barn som 
var 1 år 1988 och 
bor inom Jönköping 
område. 

Longitudin
ell studie 
med 
kliniska 
undersökni
ngar

Barn med manifest karies 
vid 3 års ålder hade 
betydligt större risk att 
utveckla approxima karies 
i sina permanenta tänder. 
Däremot barn som är 
karies fria vid 3 års ålder 
har större möjlighet att bli 
karies fria vid 15 års 
ålder.

Birkeland, 
Haugejorden 
& von der 
Fehr (2002)

Identifiera faktorer 
som statistiks 
associerade med den 
neråtgående trenden 
av karies efter 1985.

Alla barn som 
föddes 1967 och 
1988. 19 olika 
områden i Norge.

Upprepade 
epidemiolo
giska 
tvärsnittsst
udier

Minskning av karies fram 
till 2000 bland 18 åringar, 
bland 12 åringar en 
nedgång fram till 1999 
sedan har trenden planat 
ut.  

Haugejord & 
Birkeland 
(2006)

Kariesprevalensen på 
norska 12 åringar och 
kariesincidensen 
mellan 12 och 18 
åringar, födda 1973 
och 1986.

Barn i Norge som 
undersöks av 
officiell tandvård, 
åldrar 12 och 18 år.

Upprepade 
epidemiolo
giska 
tvärsnittsst
udier

Karies ökning efter år 
2000. Stark signifikans 
för karies bland 
ungdomar med 
invandrarbakgrund. 

Jacobsson, 
Wendt & 
Johansson 
(2005)

Analysera 
kariesförekomsten 
och karies 
associerade faktorer 
bland 15 åringar med 
och utan 
invandrarbakgrund i 
Sverige.

143 15 åringar 
slumpmässigt urval 
vid en skola i 
Jönköping .
Invandrad före 1års 
ålder, födda i 
Sverige med 
invandrade 
föräldrar. 

Journalstu
die och 
strukturera
de 
intervjuer

Ungdomar med 
invandrarbakgrund visade 
signifikant högre emalj – 
dentin karies än 
ungdomar utan 
invandrarbakgrund.
 DedFS approximalt var 
6,5 för invandrade barn 
och 4.0 för icke 
invandrade barn.

Julihn, 
Agholme, 
Grindefjord 
& Modeér
 (2006)

Risk faktorer och risk 
indikatorer 
associerade med 
karies erfarenheter 
bland 19 åringar.

800st 19 åringar 
från Stockholm 
med 
invandrarbakgrund. 
Föräldrar födda 
utomlands.

Tvärsnittss
tudie med 
klinisk 
undersökni
ng och 
frågeformu
lär

Olika munhygien vanor 
bland 19 åringarna. 
Barnen var födda 
utomlands DMFS var 5,1.

Mattila, 
Rautava, 
Jaakkola, 
Ojanlatva & 
Sillanpää 
(2008)

Undersöka ökningen 
av karies bland barn i 
grupperna 3,5,7, 10 
och 15 års ålder. Att 
se karies 
utvecklingen.

Barnen som besökte 
tandvården 
regelbundet. 
1059st, 3 åringar 
858st 5åringar, 
1070st 7 åringar, 
1074st, 10 åringar 
och 1066st 15 
åringar.

Longitudin
ell studie 
med 
kliniska 
undersökni
ngar

Ingen skillnad i karies 
fanns mellan kön, barn 
som led av någon 
sjukdom eller infektion. 
Dåliga hygienvanor var 
en predikator för karies i 
alla åldrar.
15 åringar DMFT, 2,3.
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Sköld, 
Birkhed, 
Borg, 
Petersson 
(2005)

Användandet av fluor 
i tandkräm och 
tabletter för att 
minska och risken för 
approximal karies.

Slumpmässigt 
utvalda barn 13 år 
gamla från 
Mölndal, delade in i 
5 grupper.

RCT 
inkluderan
de en 
interventio
n; klinisk 
undersökni
ng

Ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. Att 
använda tandkräm med 
fluor förebygger 
approximal karies hög 
risk som låg risk.

Sundby & 
Petersen
 (2003)

Beskriva vanor och 
kariesprevalens bland 
barn. Beskriva 
levnadsförhållanden, 
oral hälsa, och 
påverkning av 
kulturella skillnader.

794 barn i 
Köpenhamn 5 olika 
nationaliteter, 3, 5, 
7 och 15 åringar. 

Tvärsnittss
tudie med 
klinisk 
undersökni
ng och 
frågeformu
lär

Barn som kom från olika 
nationaliteter visade 
högre kariesprevalens än 
dansk födda, och andra 
vanor när det gällde 
hygien och kost.

Ovanför nämnda studie från Sundby & Petersen (2003) visade kariesprevalens även för 
15-åringar som har sin bakgrund i Turkiet (DMFS=6.3), Pakistan (DMFS=3.2), Albanien 
(DMFS=9.0)och Somalia (DMFS=1.7). Jacobsson, Wendt & Johansson (2005) studerade 
approximala kariesskador bland barn som immigrerat till Sverige och bosatt sig i 
Jönköping. Studien visade att 15-åringarna, vars föräldrar kom från många olika länder 
hade i genomsnitt DMFS 6.5 (medel 4.7–8.2). Liknande resultat visade studien från Alm, 
Wendt, Koch & Birkhed (2008) som studerade karies bland barn vid tre år och jämförde 
med kariesprevalensen när barnen var 15 år. Tonåringar i 15 årsåldern där båda 
föräldrarna var födda utanför Sverige visade hög risk för approximalkaries. 

Haugejorden & Birkeland (2006) fann att det fanns en signifikant association för högre 
kariesprevalens (DMFT > 10) bland ungdomar mellan åldern 12-18 år som var 
invandrade till Norge. Föräldrarnas födelseland, utbildning och arbete visades i en studie 
signifikant påverka om kariesprevalensen var hög hos nittonåringar som bodde i sju 
förorter till Stockholm (DMFS>10) (Juhlin, Barr Agholme, Grindefjord & Modéer, 
2006).
Danska 15-åringar som bodde i Köpenhamn visade en kariesprevalens på DMFS 3.3 
(Sundby & Petersen, 2003).

I Finland undersöktes tonåringars munhälsa. Studien visade att karies var ett stort problem 
bland 15-åringarna. Mer än halva gruppen av deltagarna hade DMFT mellan 1 och 4. 
DMFT större än 5 hade 18 % av tonåringarna och 26 % med DMFS större än 5. Studie 
visade inga signifikanta skillnader i kariesförekomsten bland flickor respektive pojkar 
(Mattila, Rautava, Jaakkola, Ojanlatva & Sillanpää, 2008). 

Svenska 15-åringar visade DFS 0,7 i en studie och ungefär en tredjedel av 15 -åringar var 
kariesfria. (Jacobsson, Wendt & Johansson, 2005; Alm, Wendt, Koch & Birkhed, 2007). 
När det gäller approximalkaries i Mölndal, Sverige så visade 13 åringarna DFSa + DeSa 
1.45 ± 2.17. Däremot så visade 16-åringarna något högre kariesprevalens approximalt 
DFSa + DeSa 3.29 ± 4.45. I studien fanns inslag av flera inteventionsgrupper där olika 
fluorpreparat och dess effekt studerades, men även en kontroll grupp där approximal 
kariesprevalens beskrevs (Sköld, Birkhed, Borg, Petersson, 2005). 
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Norska tonåringar upp till 18 år har visat på en nedgång av kariesprogressionen mellan 
1985 och 2000. DMFT har minskat med 49 % under denna tidsperiod. Kariesnedgången 
för 18-åringarna var betydligt större före 1990 än efteråt (Birkeland et al., 2002). 

5. Diskussion
Resultatet visar en klar skillnad i kariesprevalensen bland barn och ungdomar som är 
invandrade till Norden jämfört med barn och ungdomar som är infödda. Barn och 
ungdomar som var födda utanför norden eller hade minst en förälder som var invandrad 
visade högre kariesprevalens generellt (Watts & Sheiham, 1999). Flera studier under de 
sista decennierna tyder på att dessa barn fortsätter att utveckla karies. Flest studier var 
utförda bland små barn, medan det fanns en brist på studier bland skolbarn. Faktorer som 
medförde en ökad risk för karies bland barn med invandrar bakgrund var 
socioekonomiska faktorer, föräldrarnas beteende, attityder till tandvården, samt att 
mödrarna var outbildade eller arbetslösa.

Antalet funna artiklar som svarade på syftet och frågeställningarna var relativt få. 
Beskrivning av kariesprevalensen bland barn och ungdomar i åldern 6-12 år som 
invandrat till Norden var som helhet svårt att hitta. Artiklar om kariesprevalens bland 
barn i Island hittades inte alls. Även relevanta artiklar om kariesprevalensen bland 
invandrande barn i Finland var få. Det kan bero på att Finland inte har tagit emot så 
många invandrare som Danmark, Norge och Sverige (Maahanmuuttoviraso, 
Migrationsverket, 2009; Migrationsverket, 2007; Statistisk centralbyrå, 2009; Ministeriet 
for flygtninge invandere og integration, 2008; Útlendingastofnun, 2006).

Bland artiklar som gäller barn och ungdomar i Norden beskriver ofta alla barn i ett 
område. Här beskrivs inte alltid barn med invandrarbakgrund separat och detta kan tänkas 
ha påverkat resultatet i vissa fall. Flertalet artiklar jämför dock nordiskfödda och 
utomnordiskt födda barn med varandra.

I artiklarna beskrevs sällan hur länge de utomnordiskt födda barnen eller deras föräldrar 
hade bott i Norden. Det kan ha betydelse för munhygienvanor och därmed 
kariesförekomsten, eftersom det finnas en kulturell anpassning till den norm som finns i 
det nya landet. 

Karies är en infektionssjukdom som är spridd över hela världen. I de Nordiska länderna är 
kariesprevalensen relativt likartad, och tandvårdssystemen går också att jämföra. I övriga 
världen skiljer sig kariesprevalensen bland barn. Karies är ett stort hälsoproblem bland 
flyktingar och immigranter som kommer från länder där man kanske inte prioriterar 
tandvården. Barnen har kanske heller inte haft möjlighet till tandvård under de 
förhållanden som de flytt eller flyttat ifrån (SBU:161, 2002).

Att visa på skillnaderna mellan kariesprevalens mellan barn som är födda i Norden och de 
som har flyttat till Norden av olika orsaker är av intresse för planering av tandvård. 
Kariesprevention för barn i de nordiska länderna har likheter men även skillnader. 
Likheten är att barnen kallas med jämna mellanrum för kontroll. Island har en tandläkare 
per 250 barn jämfört med Sverige som har en på 500 barn, samtidigt som isländska och 
danska barn kallas in oftare för kontroll än norska och svenska barn. Tandvården i alla de 
nordiska länderna avsätter mer tid och resurser till de barn som har hög kariesaktivitet. 
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Skillnader finns i preventionsarbete och hur man ser på de största riskfaktorerna för 
karies. Svenska tandläkare anser att kostvanor är den största orsaken till hög karies och 
lägger stor vikt vid detta, medan Norge och Island föredrar att diskutera fluorprodukter 
som en kariesförebyggande åtgärd. I Danmark ses god munhygien som det bästa 
hjälpmedlet för att slippa karies (Wang, 1998). De europeiska länderna har likartade 
dietrekommendationer för att förebygga karies, nämligen att undvika sockerprodukter 
mellan de regelbundna måltiderna som rekommenderas och att dricka vatten vid törst 
(Loveren & Dugga, 2004). Karlberg (2004) intervjuade människor som invandrat till 
Sverige från Iran och Irak. De intervjuade beskrev att föräldrarna skrämde barnen med 
tandläkaren om de inte löd. Att sköta munhygien var svårt om det inte fanns tillgång till 
rinnande vatten och tandborstar. Barnen upplevde att de bara besökte tandläkaren vid 
besvär samtidigt fick inte barn visa sina känslor vid ett besök hos tandläkaren det var 
oartigt och föräldrarna skämdes. 

Karies bland barn och ungdomar är ett vanligt problem i världen och under flera 
decennier har man studerat kariesprevalensen i Norden. Under de senaste tjugo åren har 
också forskningen om kariesprevalensen bland barn och ungdomar med 
invandrarbakgrund i nordiska länderna ökat. Alla dessa studier tyder på att 
kariesprevalensen bland barn och ungdomar med invandrarbakgrund är betydligt högre än 
bland infödda barn (Wennhall et al., 2008; Haugejord & Birkeland, 2005).

Karies bland småbarn orsakas oftast av ogynnsamma mat- och dryckesvanor. Detta kan 
till exempel vara att dricka söt dryck i nappflaska ofta och vid sänggående, tillgång till 
godis, kakor samt många söta mellanmål. Kostvanor hos föräldrar till invandrarbarn 
skiljer sig ofta från de vanor som rekommenderas i Sverige för att förebygga karies 
(Wendt & Birkhed, 1995). Gemensamt för studierna från Norge, Danmark och Sverige 
var att invandrarföräldrarna inte hjälpte sina barn med tandborstning morgon och kväll i 
samma utsträckning som icke invandrade i respektive land (Skieet al., 2006; Stecksén- 
Blicks et al., 2004; Sundby & Petersen, 2003). Sundbys & Petersens (2003) studie i 
Danmark är intressant för att kariesförekomsten bland barnen skiljde sig mycket mellan 
de olika länderna som människor utvandrat ifrån. Högst prevalens hade fem åringarna 
från Albanien (dmfs=9.2) medan de jämnåriga barnen från Pakistan uppvisade det lägsta 
(dmfs=1.0). 

Föräldrarnas attityd till kost, oral hygien är en viktig faktor när det gäller karies bland små 
barn (Skeie et al., 2008; Scavuzzi et al., 2007; Poutanen et al., 2006). 
Barn som har sitt ursprung i Norden visade betydligt lägre kariesprevalens än barn med 
invandrarbakgrund vid samma ålder. Hos 4 åringar med svenskt ursprung i Umeå var 
dmfs i medeltal 0,8 (Stecksén-Blicks et al., 2008). Likaså var dmft bland norska 5-åringar 
år 2003 relativt lågt, 1.4 (Haugejord & Birkeland, 2005). 

I åldrarna (6-13 år) växlar barnen tänder från primära till permanenta tänder. Barn som 
har mycket karies i de primära tänderna drabbas ofta av karies även i de permanenta 
tänderna (Skeie et al., 2006). Detta visar hur viktigt det är att förhindra att barn får karies i 
sina primära tänder. Sundby & Petersen (2003) studie visade att albanska barn i 
skolåldern hade samma kariesmönster som de yngre albanska barnen med en hög 
kariesprevalens. Vilket kan bekräfta studien av Skeie at al., (2006). 
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Hjern & Grindefjord (2000) fann att barn som har minst en förälder som är född utanför 
Sverige har högre kariesprevalens än de barn som har svensk ursprung. Mindre än hälften 
av 11–13-åringar med invandrarbakgrund i Tyskland hade friska permanenta tänder, 
medan mer än hälften av en grupp 11-13-åringar födda i Tyskland hade kariesfria 
permanenta tänder (Declerck et al., 2008).   Barnens mödrar upplevde också sämre oral 
hälsa än de med svenskt ursprung. Skolåldern är en väldigt viktigt period för 
grundläggande av hygien och kostvanor som kan påverka den framtida tandhälsan. Men 
det finns endast ett fåtal studier som har visat ett samband mellan karies i det primära 
bettet och i det permanenta bettet. Eftersom kariesförekomst bland skolbarn inte är så 
ovanligt, väcker det en oro för barns framtida tandhälsa. Det finns en ökning av 
kariesprevalensen på 2000-talet i åldersgruppen 6-12 år. Orsakerna till detta kan vara att 
föräldrarna inte kan kontrollera barnen lika mycket som tidigare; de blir mer självständiga 
samt har en ökad tillgång till pengar och att reklamen ofta riktar sig till barn och 
ungdomar (Alm, Wendt & Koch, 2003; Roberts, Blinkhorn & Duxbury, 2003). Under 
dessa åldrar kan även den orala hygienen vara mindre prioriterad eftersom barnet vill vara 
mer självständigt samtidigt som kompisar och fritidsintressen ökar (Katz, 1990). 

Ungdomar som immigrerat till Danmark från olika länder har visat varierande 
kariesförekomst beroende på vilket land de invandrat från. Frågan man kan ställa sig är 
vad skillnaderna kan bero på (Sundby & Petersen, 2003). Samtidigt följer 
kariesprevalensen i studien samma mönster med högre kariesprevalens för barn med 
utomnordiskt ursprung som Jacobsson et al., (2005) och Alm et al., (2008) visade i sina 
studier när det gällde ungdomar. Alm et al., (2007) visade att det finns ett samband 
mellan tidigt utvecklade kariesskador i primära bettet och kariesprevalens under tonåren. 
Det kan bero på dåliga munhygien- och kostvanor som övertas från föräldrarna under 
barndomen och att detta är ett mönster som fortsätter i tonåren (Mattila et al., 2005). Barn 
som är kariesfria vid 3 års ålder har stora möjligheter att förbli kariesfria i tonåren (Raadal 
& Espelid, 1992; Mejàre et al., 2001). 

När barn växer och blir tonåringar övergår ansvaret för den orala hälsan över till 
ungdomarna själva och då är det viktigt att de har fått bra kunskap om munhygien och 
kostvanor. Hattne et al., (2007) frågade 17 ungdomar med hög kariesaktivitet i åldern 
15-19 år om deras syn på kost och oral hälsa. Ungdomarna visade stor kunskap om hur de 
skulle kunna uppnå en god oral hälsa, men det var svårare att prioritera rätt beteende. 
Ungdomar som har hög kariesprevalens borde få möjlighet till ett hälsosamtal där deras 
funderingar och kunskap används i ett motivationsarbete för ökad förståelse och eget 
ansvar för den orala hälsan. 

De nordiska länderna har ett liknande tandvårdssystem för barn och ungdomar (Wang, 
1998). Ungdomarna erhåller gratis tandvård. Det skiljer något år mellan länderna när 
betalningsansvaret för tandvården läggs på patienten, vid cirka 20 års ålder (WHO 
collaborating center i Malmö 20090211). 

Även i andra länder som Tyskland och Spanien har kariesprevalensen bland invandrar 
barn studerats. Invandrarbakgrund är också där en riskfaktor för karies bland barn och 
ungdomar (Almerich-Silla & Montiel-Company, 2007; Razakbissar, Oikonomou, Koch & 
Schulte, 2007). 
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Uppsatsen beskriver kariesprevalensen bland barn i Norden med olika ursprung och i 
olika åldrar, samt visar att invandrarbakgrund innebär en högre risk för att utveckla 
karies. Det är viktigt att tandvårdspersonal har denna kunskap för att kunna arbeta 
förebyggande bland dessa barn och ungdomar.
 
Studien antyder samtidigt att det behövs mer forskning inom området för att tandvården 
ska kunna få kunskap om hur man kan bryta skadliga kost- och hygienvanor. Att utveckla 
bra pedagogiska verktyg för att nå familjerna som invandrar till Norden, och på så sätt 
öka förståelsen för barnens kariesprevalens och kariesprevention bland familjerna. Detta 
är en utmaning för tandvården (Burt, 1998; Watts & Sheiham, 1999). Att forska vidare på 
barn med olika ursprung är viktigt för att kunna jämföra kariesprevalensen i olika åldrar. 
Särskilt inom åldersspannet 6-12 år där det finns få studier samtidigt som barn i dessa 
åldrar tar allt större ansvar för sin egen munhygien (Haugejorden & Birkeland, 2002).

Karies är en av de vanligaste sjukdomarna bland barn och ungdomar i världen (The 
World Oral Health Report, 2003). Kariesförekomsten är högre bland barn och ungdomar 
med invandrar bakgrund jämfört med barn och ungdomar som har Nordisk ursprung. 
Skillnaderna mellan barnen och ungdomarna ligger till stor del i vanor när det gäller kost, 
munhygien, och tandvårdsattityder. Behovet av förbättrade framtida förebyggande 
tandvårdsstrategier är stort (Skeie et al., 2008).  Tandvårdspersonal bör uppmärksamma 
att barn och ungdomar med invandrarbakgrund i Norden kan behöva mer stöd i form av 
förebyggande åtgärder för att uppnå och bibehålla en god oral hälsa.
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