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Introduktion: En av tandhygienistens uppgifter är att förebygga karies. Detta 

genom att använda olika fluorpreparat så som fluorlack. För att på ett bra sätt 

kunna förebygga karies hos barn och ungdomar är det viktigt att ha kunskap om 

hur effektivt fluorlack är, då denna åtgärd förekommer i hög grad inom svensk 

tandvård. 

Syfte: Att beskriva effekten av fluorlack på kariesutveckling hos barn och 

ungdomar. 

Frågeställningar: 

Vilken effekt har fluorlack på kariesutveckling hos barn och ungdomar? 

Vilka behandlings intervall ger bäst effekt på karies hos barn och ungdomar? 

Metod: Litteraturstudie 

Resultat: Resultatet visade att fluorlack har en effekt på att förhindra 

utvecklingen av karies vid regelbundna behandlings intervaller som börjar från 

var 3 till 6 månad. Studierna visar att barn som erhållit fluorbehandling var 6 

månad var dem som hade minst progression av karies.  

Konklusion: Fluorlack har en god effekt mot karies. Behandling med 

fluorlackning 1 gång var 6 månad ger ett bra skydd tillsammans med kontrollerad 

tandborstning 2 gånger per dag med fluortandkräm.  
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Introduktion 

Kariesetiologi 

Termen karies beskrivs som resultatet av en lokal kemisk upplösning av en tand yta. 

Karies är en multifaktoriell sjukdom, upplösning orsakas av en metabolism i biofilm 

som täcker det drabbade området. Processen styrs av bakterier och kolhydrater som kan 

påverka emalj, dentin och cement. Sammansättning och tjockleken på biofilmen, 

salivutsöndring och fluoridjons koncentration påverkar den metaboliska processen 

(Fejerskov et al. 2008 ). 

En kariesskada kan uppstå på varje tandyta i munhålan där biofilmen i plack utvecklas 

och kvarstår under en period. Dentala kariesskador är ett resultat av en aktivitet i den 

dentala biofilmen. När biofilmvätskan sänker pH-värdet under en viss nivå kan detta 

orsaka mineralförlust på tandytan, vilket kallas för demineralisering. Återinsättning av 

mineraler kallas för remineralisering detta innebär att pH-värdet går upp och 

mineralerna går tillbaka till tandytan. Vid normalt saliv flöde tar det 30 till 60 minuter 

för pH-värdet att återgå till det normala efter en måltid. En av salivens uppgifter är att 

skydda tänderna från angrepp. Dessa processer, remineralisering och demineraliserin 

sker många gånger under en dag (Fejerskov et al. 2008). 

Kariesprocessen påverkas av syraproducerande bakterier. En av de mer 

kariesassocierade bakterierna är Mutansstreptokocker. Syror som bildas i 

bakteriebeläggningar löser upp tandens mineraler och det är kariesprocessens kärna. 

Bakterierna bryter ned socker och andra kolhydrater som kommer via födan. 

Födoämnen påverka processen via intagsfrekvensen av socker och andra 

nedbrytningsbara kolhydrater. Mängden syra som produceras vid bakteriernas 

konsumtion på tandytan och tiden som födoämnet finns kvar i munhålan är avgörande 

(Fejerskov et al. 2008). 

Kariesutveckling 

För att karies ska uppstå krävs följande tre faktorer en tandyta, bakterier och 

fermenterbara kolhydrater. Det finns ingen speciell känslig plats för karies, men det är 

mer vanligt att det uppträder approximalt både i de primära och permanenta tänderna. 

Det är ingen skillnad på sammansättningen mellan tänderna där karies angrepp sällan 

eller aldrig utvecklas och platser där skador visas ofta. Sjukdomen utvecklas där 

mikrobiella bakterier får bilda biofilm som inte blir störd av tandborstning, mellanrums 

hjälpmedel och mekaniskt slitage som tuggmotstånd. När fermenterbara kolhydrater 

intas i plackens biofilm sjunker pH -värdet snabbt till en sur miljö. Syrorna löser upp 

kalcium och fosfatmineraler som leder till en utveckling eller progression av karies. 

Initial karies är en reaktion av den mikrobiella miljön som sitter kvar på tandytan. 

Normalt så visas en lesion som en trekantig sektion som gått genom emaljen (Fejerskov 

et al. 2008). 

Karies i Sverige och internationellt 

Bland barn i Sverige har den orala hälsan blivit allt bättre på senare årtionden. Andelen 

kariesfria 12-åringar har tredubblats från 20 % till 60 % mellan åren 1985 och 2005.  

Trots detta har den orala hälsan blivit sämre bland de barn som har sämst munhälsa. 

Den bättre munhälsan troddes bero på användningen av tandkräm som barnen borstade 

sina tänder med 2 gånger dagligen. Det ansågs vara ett skydd mot karies på grund av 



2 

 

koncentrationen fluor som fans i tandkrämen (Nordenram 2012). Andelen kariesfria 12 

åringar i Sverige 2011 uppgick till 65 % (Socialstyrelsen [SoS] 2013). Detta betyder att 

Sverige nått de mål som Världshälsoorganisationen (WHO) satt upp för år 2020. Det 

internationella målet är att medelvärdet för karieserfarenhet hos tolvåringar inte ska 

överstiga 1,5 Decayed Missing and filled Teeth (DMFT), per år, i Sverige är siffran 0,8.  

Ett annat land som har liknade siffror som Sverige är Malaysia, där 70 % av barnen vid 

12 års ålder var kariesfria och DMFT var 0,58 (Masood et al. 2012).  I Mexiko ligger 

nivån för barn med karies på en mycket högre nivå. Vid 12 år hade 58 % av barnen 

karies (Quintero et al. 2013). Karies är den vanligaste tandsjukdomen som drabbar både 

barn och vuxna i USA och Kanada och det är fortfarande en betydande global sjukdom 

(Fejerskov et al. 2008). 

 

I en studie gjord i Brasilen av Borges et al. (2012) upptäcktes ett samband mellan barns 

socioekonomiska ställning och deras orala hälsa. Studien visade att i familjer med låg 

inkomst och låg utbildningsnivå var risken hög att barnen drabbades av karies. Barn 

som sköter sin orala hälsa genom tandborstning 2 gånger eller mer per dag hade mindre 

risk att utveckla karies än de barn som inte borstade sina tänder lika ofta.  

Karies inverkan på barn 

Förutom att barn har ont i munnen av långtgående karies påverkar detta också deras 

självuppfattning enligt en studie från Brasilien (Bönecker et al. 2012). Vid 6 år börjar 

barn att jämföra sig själva med andra i sin omgivning. Den smärta de har påverkar också 

deras humör (Gift et al.1992; Jokovic et al. 2002 refererad i Bönecker et al. 2012). På 

grund av detta är det mycket viktigt att barn får den tandbehandling som de behöver för 

att kunna utvecklas socialt och leva utan smärta. Detta gäller inte bara behandling av de 

redan svårt skadade tänderna utan också förebyggande behandling (Bönecker et 

al.2012). 

Hur förebyggs karies 

Riskbedömning är en uppskattning av sannolikhet för att en händelse kommer att 

inträffa i framtiden. Karies riskbedömning är det första steget i karies hantering. 

Behandlaren bedömer individens karies sjukdomsindikation, riskfaktorer och 

skyddsfaktorer. Efter de faktorerna bedömer behandlaren karies risken hos personen. 

Risken av karies bestämmer behandlaren baserat på en beteende förändring och 

preventiva behandlingar för att hantera individens karies sjukdom (Fejerskov et al. 

2008;Bardow et al. 2008). 

Fluor spelar en mycket viktig roll i remineraliserings reparationsprocess och att 

förebygga kariesangrepp (Fejerskov et al. 2008). Fluor angriper kariessjukdomen 

genom att bakterierna bli mindre kariogena, bakterierna producerar mindre syra. Fluor 

påverkar återbyggnaden av tandsubstansen då syrorna neutraliseras och snabbar på 

remineralisationen (Sjögren 1999;Ellwood et al. 2008).  

 

Fluorets effekt på tandytan 

Fluor kan tillföras på 2 sätt, systematiskt eller lokalt. Det systematiska distribuerar fluor 

till tänderna via blodet och den lokala tillförs direkt på tandytan. En lokal närvaro av 

fluor har större betydelse i munnen. Den skyddar tändernas hårdvävnad medan saliven 

skapar förutsättningar för fluor att distribueras runt tänderna (Bardow et al. 2008). 
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Emaljen kan vara en porös vävnad trots sin hårdhet. Vid närvaro av hög fluor- och 

vätejonkoncentrationer bildas reservdepåer som verkar som ett ”slow-release”. Denna 

mekanism är effektiv speciellt vid hög surhetsgrad i beläggningar på grund av 

ämnesomsättning och syraproduktionen från bakterierna. När fluor finns närvarande vid 

remineraliseringen av en emaljyta blir ytan på tanden starkare och mer resistent vid 

nästa angrepp. En annan effekt som fluoret har i munnen är att den stör 

bakterieansamlingars tillväxt och syraproduktion (Featherstone 2010).  

Emaljen och dentinet är uppbyggt av miljontals små mineralkristaller som är inbäddade 

i ett skyddande protein och fetthölje. En kombination av oorganiska och organiska 

komponenter bildar ett starkt material som tål påfrestningar. Emaljens prismor ser ut 

som nyckelhåls liknande stavar som ligger tätt till varandra. På tandens rena yta samlas 

ett lager proteiner som kallas för pellikel som kommer ur saliven, och den utgör ett 

skydd för tänderna. Vissa streptokocker fäster hårt mot pellikeln och när de fortsätter att 

fästa bildas en struktur som kallas plack. Prismorna bryts ner av kariogena bakterier och 

växer inuti emaljen. Om inte placken avlägsnas löses emaljen upp och ett kariesangrepp 

har bildats. Vid ett tidigt karies angrepp kan remineraliseringen reparera ytan. Om fluor 

finns närvarande vid skadan kan nya hårdare kristaller bildas (Ellwood 2008). 

 

Fluorens verkningsmekanismer 

Sedan 50-talet upptäckte man att människor som bodde i fluorrika områden hade 

mindre karies än de som bodde i fluorfattiga områden. Laboratoriestudier har visat att 

fluor ger sig in i kalciumfosfatkemi både i löslighet och utfällning och påverkar 

bakteriernas metabolism speciellt vid syra produktionen. Fluor har en stark affinitet för 

apatit och det kan förekomma två typer av interaktion mellan fluor och apatit. 

Fluorjoner kan förena sig med kristallgallret eller binda till kristallens yta, båda är 

viktiga för apatitens löslighets egenskaper. En kariesskada växer olika snabbt på grund 

av att apatiten löser sig olika snabbt, denna hastighet kan dämpas med hjälp av fluor. 

Det krävs endast 0,5 ppm av fluor för att apatiten ska bli mer tålig för syraattacker. Hur 

många fluorjoner som bildas beror på fluorkoncentrationen på tandytan och i 

fluorproduktens koncentration. Ju fler fluorjoner desto hårdare och kompaktare kristall 

(Sjögrens 1999; Ellwood et al. 2008). 

Fluorpreparat 

Det finns olika fluorprodukter som individen kan använda för att förebygga karies. 

Dessa produkter är tandkräm, munskölj, tabletter, tuggummi samt tandpetare och 

tandtråd. Inom tandvården används andra fluorprodukter som lösningar, geler och lack 

(Sjögren 1999).   

 

Fluor i tandkräm  

Fluortandkräm har studerats och använts sedan 1945 och över 100 studier visar att 

tandborstning med fluortandkräm minskar förekomst av karies. Tandkräm innehåller 

olika aktiva ingredienser som natriumfluorid, surgjord fosfatfluorid, tennfluorid, 

natriummonofluorfosfat och aminofluorid samt slipmedel (Sjögren 1999).  I en in situ 

studie av Kusano et al. (2011) påvisades att tandkräm som innehåller fluor reducerar 

demineraliseringen av emalj och dentin betydligt mer än av tandkräm som inte 

innehåller fluor. Studien visade också att tandborstning på kvällen är betydligt viktigare 

än tandborstning på morgonen då emaljen tog upp mer fluor på kvällen än på morgonen. 

Redan vid 1 års ålder ska fluortandkräm introduceras tillsammans med tand frambrottet 
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(Darby 2010). Den högsta tillåtna fluorhalt i tandkräm i Sverige är 1500 ppm som 

motsvarar 0,15 % av en tandkräms innehåll. Produkten skall silas runt i munnen innan 

det spottas ut. Detta ökar inlagringen av fluor mellan tänderna. Barn skall använda en 

begränsad mängd fluortandkräm. Den goda tandhälsan i västvärlden anses bero på 

bruket av fluortandkräm (Sjögren 1999; Ellwood 2008).  

 

Fluorskölj 

Fluorsköljning utvecklades på 50-talet och har använts mycket som veckosköljning på 

skolor i Skandinavien. Fluorsköljning är väl dokumentrad fluorbehandlingsmetod och 

används mesta av individer med förhöjd kariesrisk, kariesaktivitet eller är muntorra. 

Studier som genomförts i Sarawak, Malaysia visade att det är möjligt att minska antalet 

barn som drabbas av karies genom att regelbundet använda munskölj med fluor utöver 

den dagliga tandborstningen med tandkräm (Chen et al. 2010). I en studie av Cavalcante 

et al. (2010) påvisades att munskölj var en bra komplettering till den dagliga 

tandborstningen.  Socialstyrelsen (2011) rekommenderar daglig fluorsköljning på 

individer från 6 år och uppåt på grund av risken att barn under 6 år kan svälja vätskan. 

Enligt de nationella riktlinjerna (2011) från Socialstyrelsen har fluorsköljning med 0,2 

% fluor en låg till måttlig karies förebyggande effekt. Fluorsköljning är dock ett 

kostnads effektivt sätt att förebygga karies i hemmet (SoS 2011). Mängden som 

används är 10 ml av vätskan och lösningen omspolas runt tänderna från 1-2 minuter 2 

gånger om dagen efter måltid eller på kvällen (Rignell och Mirshahi 2012). 

 

Fluortabletter  

Fluortabletter infördes i USA slutet av 1940 talet som en komplettering av det 

fluoriderade vattnet. Socialstyrelsens (2011) rekommendationer och dosschema 

utarbetats flera gånger. De första rekommendationerna var att lösa upp fluortabletten i 

vatten som barnet sedan fick svälja. Denna rekommendation riktades till barn från ett 

halvt år till 7 år, för att lagra fluor i tandemaljen. Efter det rekommenderades 

användning av tabletterna under en begränsad tid för barn från 6 år och vuxna med hög 

kariesrisk, för att få en tilläggseffekt till fluortandkräm. Enligt nationella riktlinjer 

(2011) har fluortabletter endast en viss kariesförebyggande effekt. Enligt Sjögren (1999) 

är det viktigt att ge instruktioner i var patienten bör lägga fluortabletten och om att lägga 

fluortabletten i nära anslutning till karies angreppet. Fluortabletten bör sugas sakta och 

flyttas runt för att sprida fluoret så effektivt som möjligt (Ellwood 2008).  

 

Fluortuggummi  

Fluortuggummi har använts mycket i Sverige och det är en lämplig produkt att 

rekommendera till individer som är i behov av salivstimulerande i samband med en 

kombination av annan fluor. Denna produkt förekommer i styrkan 0,25 mg och 

rekommenderas att tuggas under minst 15 minuter. Det är viktigt att flytta runt 

tuggummit i hela munnen för att få bäst spridning av fluoret (Sjögren 1999). Suyama et 

al. (2011) visade i en studie att tugga tuggummi som innehåller fluor höjer fluorhalten i 

saliven och även i emalj som luckrats upp på grund av kariesangrepp. Den 

remineraliserade emaljen som bildas vid den uppluckrade emaljen får en högre fluorhalt 

vid tillförsel av extra fluor. I studien jämfördes tuggummi som innehöll fluor med 

tuggummi som inte innehöll fluor. I en review studie av Tubert-Jeannin et al. (2011) 

undersökte författarna flera olika fluorpreparat, ett av dem var fluortuggummi. Dessa 

undersökningar skedde i områden med låg vattenfluoridering och visade att 
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fluortuggummi hade en svag motverkande karies effekt. Nationella riktlinjer (2011) har 

skrivit att fluortuggummi saknar påverkan på kariesprogression och tilläggseffekt till 

daglig borstning med fluortandkräm. Detta beror på att det brister på vetenskapliga 

underlag.  

Fluor i dricksvatten 

Det bästa sättet för att undvika utvecklingen av karies är att tillföra små doser av fluor 

flera gånger under dagen till saliven (Bardow et al. 2008). Några sätt att göra detta på är 

att tillsätta fluor i dricksvatten och dagligvaror. I ett antal länder har detta utförts i flera 

år men inte i Sverige. Anledningen till detta är dels av praktiska skäl. Då fluorhalten 

varierar i dricksvattnet i Sverige är det svårt att rent praktiskt tillhandahålla produkter 

som skulle innehålla olika koncentrationer av fluor. Statens Livsmedelsverk har också 

en förordning som förbjuder extra tillsatser av fluor i dricksvattnet i Sverige (Sjögren 

1999). Riktlinjerna för fluorhalten i drickvatten i Sverige är 1,5 mg/l. Av 4800 brunnar i 

Sverige visade det sig att 24 % av dem låg över gränsvärdet (Augustsson & Berger 

2014). 

Fluor tillförs i dricksvatten i stora delar av världen, detta ger samma kariesförebyggande 

resultat som vatten som innehåller optimal naturlig fluorhalt (Sjögren 1999). WHO 

rekommenderar fluoridering av vatten till länder som saknar eller inte har tillgång till 

fluor på ett annat sätt. Det ansågs att det inte var aktuellt för Sverige eftersom det fanns 

andra effektivare metoder för individer att få fluor tillfört till sina tänder. I Sverige har 

ca 10 % av befolkningen dricksvatten med bra fluorhalt ca 0,7-1,2 ppm (Sjögren 1999). 

WHO rekommenderar vattenfluoridering efter vissa kriterier och i vissa områden. 

Chu et al. (2012) skriver i en review-artikel att efter att fluor tillsattes i dricksvattnet år 

1961 i Hong Kong har kariesprevelansen minskat signifikant. I en studie av Armfield 

(2010), jämfördes områden i Australien med olika nivåer på fluoriderat dricksvatten och 

sambandet till barns orala status. Resultatet visade att de barn som bodde i områden 

med fluoriderat dricksvatten (> 0,7 ppm) hade 1,34 gånger lägre risk att drabbas av 

karies än de barn som bodde i områden med lägre fluorhalt, (< 0,3 ppm). 

 

Fluor som används inom tandvården 

Det finns flera olika preparat av fluor som används inom tandvården. En av dem är 

fluorgel som appliceras i speciella skenor anpassade efter tandbågarna och får sitta kvar 

i munnen i 4-5 minuter. Denna behandling kan göras från 1 gång per halvår till var 3 

månad. Detta har visat kunna reducera karies prevelansen med 30 % (Ellwood 2008).  

Denna metod tar lång tid och kräver speciella bettskenor. I Sverige används 

natriumfluoride 0,2 % + 0,42 % fluor, natriumfluoride-klorhexidin 0,2 natriumfluoride 

+ 0,5 % klorhexidin och tennfluoridgel som innehåller en 1 % fluoridlösning och som 

har visat reducera karies med 39 % (Rignell & Mirshahi 2012). Denna metod är måttlig 

kariesförebyggande som tillägg till den dagliga tandborstningen (SoS 2011).  
En behandling som ofta görs i svensk tandvård är fluorlackning. Det 2 olika typer av 

fluorlacker som främst används i Sverige är; Duraphat (2,26 %) med en bas av resin 

och natriumfluorid löst i etanol; Bifluorid (6 %) som innehåller lika mycket 

natriumfluorid som kalciumfluorid. Den vanligaste behandlingen genomförs med 

Duraphat. Behandling görs efter rengöring av den yta som fluoret ska appliceras på. 

Efter rengöring torrläggs ytan och fluoret appliceras (Rignell & Mirshahi 2012). Detta 
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är nödvändigt innan applicering för att det inte ska ligga plack kvar på tandytan som 

förhindrar fluoret in i prismorna. 

Munvårdsrutiner i hemmet 

I en review-artikel av Kawashita et al. (2011) har studier visat att det är viktigt vid 

inlärning av tandborstrutiner att föräldrar kontrollerar tandborstningen både morgon och 

kväll. Barn som inte får sin tandborstning kontrollerad med jämna mellanrum och 

frekvent av sina föräldrar, har i större grad sämre munhygienrutiner. De borstar mer 

sällan än de som får sin tandborstning kontrollerad. Detta är en stor anledning till varför 

det är så viktigt att verkligen få föräldrarna att inse vilken viktig roll det har när det 

kommer till deras barns orala hälsa.  

Nationella riktlinjer och tandhygienistens roll 

I riktlinjerna för Sveriges tandvård står att tandvården ska hjälpa patienter att förhindra 

utvecklingen av karies, samt erbjuda förebyggande insatser så att en kariesskada inte 

uppstår (SoS 2011). I riktlinjerna anges också att det är viktigt med en förebyggande 

tandvård både för samhällsekonomin och för individens munhälsa. En lagad tand är 

skörare och förhindrar inte ytterligare kariesangrepp vilket förebyggande insattser kan 

göra. Med förebyggande insattser besparas ytterligare restaurationer hos patienten och 

kostnader som kan komma i framtiden (SoS 2011).   

Tandhygienistens yrkesområde omfattar bland annat munhälsovård för barn och 

ungdomar. Tillvarata det friska hos patienten, självständigt bedöma och diagnosticera 

karies och aktivt förebygga hälsorisker och motivera till livsstilsförändring (SoS 2005).  

Som tandhygienist ingår att arbeta med oral hälsopromotion och främja en bra 

munhälsa. Om en persons munhälsa av någon anledning skulle förändras är det 

tandhygienistens arbetsuppgifter att ge personen den bästa tandvården och guida 

personen tillbaka till en bra munhälsa igen. Tandhygienistens viktigaste arbetsuppgift är 

att få patienterna att uppnå en så bra munhälsa som möjligt. 

En av tandhygienistens uppgifter är att förebygga karies. Detta genom att använda olika 

fluorpreparat så som fluorlack. Detta för att remineralisera tidiga kariesskador och 

förhindra nya att uppstå. För att på ett bra sätt kunna förebygga karies hos barn och 

ungdomar är det viktigt att ha kunskap om hur effektivt fluorlack är, då denna åtgärd 

förekommer i hög grad inom svensk tandvård. 

Syfte 

Att beskriva effekten av fluorlack på kariesutveckling hos barn och ungdomar. 

Frågeställning 

Vilken effekt har fluorlack på kariesutveckling hos barn och ungdomar? 

Vilka behandlings intervall ger bäst effekt mot karies hos barn och ungdomar? 

Material och metod 

Design 

Litteraturstudie.  
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Definition av begrepp 

I föreliggande studie definierar författarna barn och ungdomar: 0-16 år.  

Databaser: För att besvara frågorna har sökning på databaserna PubMed och Cinahl 

gjorts. PubMed (The National Center for Biotechnology Information) är en databas som 

innefattar biomedecinska artiklar. Cinahl(Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health) innefattare artiklar inom vård.  

 

Sökord: ”Topical fluorides”, ”dental caries”, ”varnish”, “Topical fluorides” AND 

“dental caries” och “Topical fluorides” AND “dental caries” AND “varnish”.  

Urval:  

För att bara använda det senaste inom forskningsområdet valdes alla artiklar bort som 

var äldre än 5 år, som inte var på engelska och saknade abstract. Urvalet begränsades 

också till artiklar som endast berörde barn och ungdomar upp till 16 år. Detta 

resulterade i 1386 artiklar totalt (Tabell 1). Review-artiklar och artiklar som redan 

använts tidigare i inledningen sållades bort av författarna vid sökningarna. För att 

begränsa resultatet ytterligare kombinerades sökorden vilket resulterade i 161 artiklar. 

Urval 1 

I första urvalet granskades artiklar utifrån att studiens titel var relevant till syftet. Efter 

denna granskning återstod 53 artiklar, varav 16 var dubbletter av de 161 artiklar (Tabell 

1). 

Urval 2 

I urval 2 granskades artiklar som var relevanta till syftet utifrån artikelns abstrakt. Efter 

denna granskning återstod 23 artiklar av de 37 artiklarna från urval 1 (Tabell 1).  

 

Urval 3 

I urval 3 finns antalet granskade artiklar som var kvar efter läsning av hela artikeln. Då 

återstod 16 artiklar av 23 (Tabell 1).  

Kvalitetsbedömning av artiklar 

Alla artiklar kvalitetsbedömdes innan påbörjan av resultatdelen. Vid 

kvalitetsbedömningen utgick författarna från 2 olika mallar, en för de kvalitativa 

studierna och en för de kvantitativa studierna (Bilaga 1 & 2). Vid bedömningen sattes 

poäng utefter om artikeln innehöll olika delar. Dessa poäng sammanställdes sedan och 

kvaliteten på artikeln fastställdes utefter antalet poäng (Bilaga 3). Vid denna granskning 

togs ytterligare 4 artiklar bort som inte höll tillräckligt god kvalitet eller som inte nått 

den godkända poäng nivån, vilket resulterade i 12 artiklar. Alla artiklar granskades av 

båda författarna separat och resultatet jämfördes därefter. 
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Tabell 1. Antalet träffar vid varje sökning och kombination av sökorden. 

Datum/Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
Valda 

artiklar 

PubMed 
     

 

2013-11-21 1. Varnish 56 
   

 

 

2.Topical 

fluorides 62 
   

 

 

3. Dental caries 811 
   

 

 

2 AND 3 36 22 15 11 7 

 

1 AND 2 AND 

3 17 13 (6) 4 3 
2 

Cinahl 
     

 

2013-11-21 
     

 

 

1. Varnish 15 
   

 

 

2.Topical 

fluorides 29 
   

 

 
3. Dental caries 332 

   

 

 
2 AND 3 20 10 (4) 3 3 3 

 

1 AND 2 AND 

3 8 8 (6) 1 
 

 

Totalt      12 

Etiska överväganden 

Inför denna studie har vetenskapliga artiklar granskats. Artiklarna är etiskt godkända av 

etiska kommittéer. Författarna till denna studie har intentionen att inte uttrycka 

personliga värderingar.   

Resultat 
Resultatet består av 12 granskade artiklar som är uppdelade under 3 rubriker: 

fluorlackens effekt på karies, Fluorlackens effekt i kombination med andra åtgärder och 

intervaller av fluorlackning. 

Fluorlackens effekt på karies 

Flera studier jämför olika typer av fluorlacker. En studie av Ekstrand et al. (2010) 

studerades effektiviteten mellan Duraphat och ”resin infiltration” på approximala 

kariesskador. Barn som deltog hade minst 2 approximala kariesskador på någon molar. 

Resultat visa att kombinationen av båda fluorbehandlingarna gav en effekt för att 

förhindra progressionen av approximal karies. I en annan artikel gjord av Ferreira et al. 

(2009) utvärderades effekten av 2 fluorlacker med olika halter av fluor (Grupp 1= 5 % 

NaF, Grupp 2= 6 % NaF + 6 % CaF2). Det var 15 barn i studien som delades i 2 

grupper, tillsammans hade de 45 aktiva kariesskador. I 4 veckor fick barnen fluorlack på 

tänderna 1 gång i veckan. En kontroll av kariesangreppen skedde i början av studien 

samt efter vecka 4. Ingen skillnad fanns mellan de 2 fluorlacken i slutet av 

undersökningen, emellertid hade 80 % av de aktiva kariesskadorna blivit inaktiva. I en 

studie gjord av Almeida et al. (2011) undersöktes effekten av olika fluorpreparat på 

aktiv initialkaries. Deltagarna var 36 barn vid en förskola. Barnen delades in i 3 grupper 

med vardera 12 barn. Varje grupp fick olika fluorlacker, Fluorniz (5 % NaF), 
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Duofluorid (6 % CaF+6% NaF) och Durafluor (5,5 % NaF). Fluorbehandling skedde 1 

gång i veckan i 4 veckor, efter 5 veckor visade alla 3 grupper minskning av aktiv 

initialkaries.  

 

I en studie gjord av Tut & Milgrom (2010) jämförde författarna om fluorlack i 

kombination med antibakteriell lack (topical PVP-iodine) hade någon påverkan på 

kariesaktiviteten. Barn mellan 5-7 år delades upp i 2 grupper där grupp 1 fick 

behandling med fluorlack 3 gånger per år och grupp 2 fick 10 % PVP-iodine och 

behandling med fluorlack. Barnen blev undersökta i början och i slutet av studien. 

Barnen som ingick i grupp 2 hade fler kariesfria molarer än barnen som ingick i grupp 

1. Fluorlacken var mer effektiv i grupp 2 än i grupp 1 då denna grupp först fick en 

behandling av antibakteriell lack innan fluorlacken. 

Fluorlackning effekt i kombination med ytterligare åtgärder 

Lawrence et al. (2008) studerade effektiviteten av Duraflor lack 5 % tillsammans med 

rådgivning till vårdnadshavaren om oral hälsa. En grupp barn fick fluorbehandling 2 

gånger om året samtidigt som vårdnadshavarna fick rådgivning i oral hälsa, kontroll 

gruppen fick rådgivning i oral hälsa men ingen fluorlackning. Studiens resultat visade 

att fluorlackning var sjätte månad tillsammans med rådgivning till barnens 

vårdnadshavare reducerade aktiviteten av karies hos barn. Detta påvisade också Slade et 

al. (2011) som i en studie undersökte ett förebyggande program hos Aboriginer. Barn 

mellan 1-3 år deltog i studien som pågick i 2 år. Barnen fick behandling med fluorlack 2 

gånger om året samtidigt som vårdnadshavaren fick information om att ersätta söta 

drycker med vatten, och daglig tandborstning med fluortandkräm. Precis som i studien 

av Lawrence et al.(2008) påvisades att barnen som fick fluorlackning hade signifikant 

mindre karies än barnen i kontroll gruppen som enbart fick information om oral hälsa. 

Liknande resultat påvisades i en studie av Milgrom & Tut (2012). I studien delades 473 

barn in i 3 grupper. Barnen i grupp 1 fick behandling med fluorlack 3 gånger på 1 år, 

grupp 2 fick behandling med fluorlack och tandborstning 2 gånger per dag och grupp 3 

fick samma behandling som grupp 2 och äta Xylitol i form av gummibjörnar 3 gånger 

om dagen. Grupp 3 fick även besök i hemmet där föräldrarna fick motivation att bli mer 

involverade i deras barns orala hälsa. Precis som i studierna gjorda av Slade et al.(2011) 

och Lawrence et al.(2008) var det de grupper som fick både fluorlackning och hjälp 

med tandborstning som var de grupper som utvecklade minst karies.  

Intervaller av fluorlackning  

Suwansingha & Rirattanapong (2012) studerade effektiviteten av Duraphatlack. 

Etthundrafem barn mellan 6-11 år deltog i studien som pågick i 6 månader. Barnen 

delades in slumpvis i 2 grupper, en grupp fick fluorlackning med Duraphat 2 gånger 

med 3 månaders intervall, och den andra gruppen fick ingen behandling. Studien visade 

att fluorlackning är ett effektivt skydd mot karies. Detta visade även Arruda et al. (2012) 

i en studie där barn som fått fluorlackning 3 gånger om året jämfördes med barn som 

inte fått någon fluorbehandling. I en annan studie av Milsom et al. (2011) påvisades 

ingen skillnad mellan barn som fick 3 behandlingar med fluorlack om året och 

kontrollgruppen som inte fick någon behandling. Detta kan jämföras med en studie 

utförd av Weinstein et al. (2009) där författarna studerade om en intensiv 

fluorbehandling under kortare tid var lika effektivt som en fluorbehandling som sker 

mer sällan. Gruppen som fick intensiv behandling fick fluorlackning 3 gånger under en 

period på 2 veckor 1 gång om året den andra gruppen fick fluorlackning 2 gånger under 
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ett helt år. Studien kunde inte visa att det fanns någon skillnad i effektivitet mellan de 

olika grupperna.  

Diskussion 
Studien visade att fluorlack har en effekt att förhindra utveckling och progression av 

karies. Studier visar att fluorbehandling var sjätte månad gav bäst behandlings intervall. 

Dessutom visar resultatet att fluorbehandling 2 gånger om året samtidigt som 

vårdnadshavarna fick rådgivning i oral hälsa, kost och daglig tandborstning med 

tandkräm minskade risken för att utveckla karies. 

Resultatdiskussion 

Flera studier har kommit fram till att fluorlackning 2-3 gånger per år ger ett visst skydd 

mot karies progression (Lawrence et al. 2008; Slade et al. 2011; Arruda et al. 2012; 

Milsom et al. 2011). En av de rekommendationer som Socialstyrelsen har skrivit i de 

nationella riktlinjerna (2011) är att fluorlackning 2 gånger om året ger ett måttligt till 

stort skydd mot karies (SoS 2011).  

 

Några undersökningar har gjorts där man undersökt om en mer intensiv behandlings 

intervall av fluorlackning gav samma resultat som fluorlackning med 6 månaders 

mellanrum (Weinstein et al. 2009; Sköld et al. 2005). Det framkom i dessa 

undersökningar att intensivare behandlings intervall gav ett mindre effektivt skydd än 

om behandlingarna var längre ifrån varandra. I Sköld et al. (2005) studie undersöktes 

även hur effektiv fluorlackning var i olika riskområden. Ungdomar som bodde i hög- 

och mellanriskområden gagnades störst av fluorlacknings program då 69 – 66 % av 

kariesen avstannade. Denna siffra var 20 % i låg riskområden.  

 

I en systematic review av Bader et al. (2001) undersökte man flera olika fluorpreparat 

på högrisk patienter (ungdomar med tandställning och personer som fått strålning i 

huvud- och nackområdet), och kom fram till att det enda fluorpreparat som uppfyllde 

tillräckligt hög kariesförebyggande effekt var fluorlackning. Några av de andra 

preparaten som undersöktes i denna review artikel var fluorsköljning, klorhexidinlack, 

kombinerad klorhexidin och fluorlackning och fissurförsegling. Ingen av dessa preparat 

gav ett tillräckligt bra resultat för att författarna skulle se dem som ett bra allternativ vid 

kariesförebyggande insattser.  

 

I tidigare studier gjorda mellan 1996 och 2000 såg man en stor förbättring i karies 

prevelansen sedan man introducerade ett fluorlacknings program. Alla barn som ingick i 

studien fick egenvårdsutbildning samt fluorlackning 2 gånger per år. Barnen blev 

undersökta 1 gång om året av tandläkare. Man kunde se en förbättring redan efter första 

året men den största förbättringen såg man inte fören efter fyra år (Dohnke-Hohrmann 

& Zimmer 2004). Liknande resultat kom Weintraub et al. (2006) fram till vid en studie i 

Francisco där barn delades upp i 3 grupper. Två grupper fick fluorlackning och 

rådgivning och en kontrollgrupp fick enbart rådgivning. En av de 2 grupperna som fick 

fluorlackning fick det 1 gång om året och den andra fick fluorlackning 2 gånger om året. 

Studien varade i 4 år från rekrytering till det att den sista uppföljnings besöket var 

avklarat. Resultatet visade att barn som ingick i de grupper som fick fluorlackning och 

rådgivning hade mindre karies än gruppen som fick enbart rådgivning.  
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Något som kommit fram under granskningarna av artiklarna är att fluorlackning inte är 

en 100 % lösning då den aldrig hindrar all kariesprogression utan bara en del. Artiklarna 

nämner att majoriteten av barnen har avstannad karies efter dem genomgått 

behandlingarna men det finns ingen studie som säger att all karies hade avstannat efter 

att barnen blivit behandlade med fluorlack. I Ferreira et al. (2009) studie kom man fram 

till att fluorlack avstannade 80 % av karies angreppen hos barnen som deltog. Detta 

betyder att 20 % av kariesen fortfarande var aktiva efter att studien var färdig.  

Metoddiskussion  

Metoden på studien är utformat som en litteraturstudie, utifrån studiens syfte 

utformades två frågeställningar. Det totala antalet artiklar som ingick i studiens resultat 

del var 12. Artiklar som granskats till resultatet är (peer-reviewed) och är publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter. Artiklarna valdes ut ur kriterier som innefattade tidsintervall 

på 5 år, studierna skulle vara på engelska, innehålla abstract samt vara relevanta till 

studiens syfte och frågeställningar som endast berörde barn och ungdomar upp till 16 år. 

Tidsintervallen sattes på 5 år då författarna ville använda de senaste inom 

forskningsområdet för att få fram resultatet. Vid sökningen av artiklar avgränsades inte 

resultatet av en åldersgräns på försökspersonerna utan detta gjordes av författarna vid 

läsning av abstrakt. Detta kan ha påverkat resultatet vid sökningen både positivt och 

negativt då resultat som kom upp vid sökningarna kanske inte hade kommit upp om 

man begränsat åldern på studiegruppen. Samtidigt skulle författarna ha fått ett mer 

avgränsat och mer relevant resultat om man avgränsat åldern.  

 

Databaser som har använts i denna studie är PubMed och Cinahl. Med hjälp av dessa 

fick författarna fram många användbara artiklar. Anledningen till varför författarna 

valde att använda dessa databaser var på grund av att båda är specificerade för artiklar 

inom vård och omsorg. Detta begränsar urvalet av artiklar till det området som 

författarna var intresserade av. En konsekvens av detta blir att artiklar som kan vara 

relevanta för denna studie, men som inte finns tillgängliga på dessa databaser inte tas 

med i denna litteraturstudie. Artiklarna har granskats via granskningsmallar som gjorts 

av inspiration från William & Stoltz samt Forsberg & Wengström (2008) (Bilaga 1 & 

2). Efter denna kritiska granskning avlägsnades artiklar som hade låg kvalitet och 

studier som inte hade genomförts ännu. Endast artiklar som hade medelgod och god 

kvalitet användes i studien. Alla artiklar granskades av båda författarna var och en för 

sig, vilket kan ha påverkats studien positivt och negativt. Författarna tycker att när 

granskning av artiklar sker på var sitt håll kan artiklarna tolkas och förstås annorlunda 

än att sitta tillsammans. Detta gjorde att författarna kunde diskuttera om innehållet 

utefter hur de uppfattat artikeln. Artiklarna får i och med denna dubbla granskning en 

säkrare granskning. Fördelen med denna litteraturstudie är att nytt underlag för 

fluorlackning kommer fram och då artiklarna kommer från flera olika delar av världen 

medför detta ett mer trovärdigt resultat. 

 

Metodens svagheter är att vissa studier förlorades vid granskaningen trots att de var 

relevanta till studiens syfte och frågeställningar på grund av att de brister i inklusions 

kriterier. Författarna inser att ha tidsintervall på 5 år påverkade resultatet som har 

redovisats i studien på grund av att det finns fler mer relevanta artiklar som publicerats 

utanför denna tidsram.  Ett större urval av årtal skulle vara bra att ha med för att få fram 

flera studier och stärka litteraturstudiens resultat. Samtidigt kan en tidsintervall vara en 
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styrka till studien, då studien redovisar det senaste kunskaperna som finns inom 

området.  

 

Sökorden som användes i litteraturstudien var ”Topical fluorides”, ”dental caries”, 

”varnish” som kombinerades för att få fram relevanta artiklar och begränsa antalet 

träffar. Dessa kombinationer var “Topical fluorides” AND “dental caries” och “Topical 

fluorides” AND “dental caries” AND “varnish”. PubMed, gav många relevanta träffar 

för syftet, men inte lika många i Cinahl, detta ansågs bero på att det finns få artiklar som 

är skrivna de senaste 5 åren och som är gjord på barn och ungdomar. 

 

Det togs ingen hänsyn till om författarna till artiklarna använde sig av Decayed, missing 

and filled teeth (DMFT) eller Decayed, missing and filled surfaces (DMFS) i sina 

undersökningar vilket är något som kan ses som en svaghet i denna studie. Detta var ett 

medvetet val då författarna till denna studie ville ha med så många artiklar som möjligt 

som tog upp intresseområdet. Det medför en svaghet då artiklarna som användes i 

resultat delen inte använde samma mätning av karies progression och därav inte kan 

jämföras med varandra på ett effektivt sätt. Författarna har försökt trots detta att göra en 

så korrekt jämförelse som möjligt av dessa studier. 

Framtida studier 

Framtida studier kan behöva göras på laser i samband med fluorlackning. Hittills har in 

vitro studier inom ämnet gjorts med inte många har gjorts på människor. Laser 

behandling som är lätt att genomföra vid behandling skulle inte bara förbättra fluor 

upptaget i tänderna utan också stärka tänderna och ge patienterna en mer effektiv 

behandling av aktiva initial karies.  

Konklusion 

Fluorlack har en god effekt mot karies. Behandling med fluorlackning 1 gång var 6 

månad ger ett bra skydd tillsammans med kontrollerad tandborstning 2 gånger per dag 

med fluortandkräm.  
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Bilaga 3 Artiklar som kvalitets granskades efter bedömningsmallarna (bilaga 1&2) 
Författare Syfte Urval Metod Resultat Kvalitetsgrad 

Almeida 

et al. 

(2011) 

Att undersöka 

effekten av olika 

fluor preparat på 

aktiv initial karies 

78 barn med 

åldern 7-13  

”case controll” Alla tre grupper visade 

signifikant minskning 

av aktiv initial karies 

83 % = God 

Arruda et 

al. (2012) 

Att avgöra 

effektiviteten av 5 

% fluorlackning på 

karies i de 

permanenta bettet 

hos barn som bor på 

landsbygden i 

Brasilien under 

loppet av 12 

månader  

379 barn 

mellan åldern 

7-14, från 3 

olika skolar. 

“a randomized 

controlled trail” 

Gruppen som fick 

fluorbehandling hade 

signifikant mindre 

karies än 

kontrollgruppen 

100% = God 

Azevedo 

et al. 

(2012) 

Att avgöra effekten 

av laser i 

kombination med 

fluor eller utan fluor 

mot konstgjord 

emaljkaries 

I denna studie 

använde de sig 

av 30 uttagna 

premolarer 

”case controll” Ingen signifikant 

skillnad fanns mellan 

de olika grupperna som 

fick behandling. 

Kontroll gruppen hade 

djupare karies än de 

andra grupperna. 

80 % = God 

Ekstrand 

et al. 

(2010) 

Att studera 

effektiviteten hos 2 

olika fluorlacker på 

approximala 

kariesskador: 

Duraphat och ”resin 

infiltration” 

Barn mellan 

5-8 år som 

gick till 

”Public Dental 

Health 

Service” i 

Grönland.   

Denna studie var en 

”split-mouth” 

undersökning.  

Studien kom fram till 

att en kombination av 

båda 

fluorbehandlingarna 

verkade vara en bra 

metod för att förhindra 

progression av 

approximal karies. 

83 % = God 

Ferreira 

et al. 

(2009) 

Att utvärdera 

effekten av två 

fluorlacker med 

olika innehåll (G1= 

5 % NaF, G2= 6 % 

NaF + 6 % CaF2) 

15 barn med 

45 aktiva 

kariesskador 

på tänderna 

var med i 

studien. 

Barnen var 

mellan 7 och 

12 år.  

En “randomized 

clinical trial” 

Ingen skillnad fanns 

mellan de olika 

fluorlacken i resultatet. 

Efter 4 veckor var 80 % 

av de aktiva 

kariesskadorna 

inaktiva. Detta gällde 

för båda grupperna.  

91 % = God 

Lawrence 

et al. 

(2008) 

Att mäta 

effektiviteten av 

fluorlack (Duraflor 

5 %) tillsammans 

med rådgivning till 

vårdnadshavaren. 

1275 barn 

mellan 6 

månader till 5 

år deltog i 

studien.  En 

kontroll grupp 

med 150 icke-

aborigin barn 

ingick också i 

studien.  

Alla 

vårdnadshavare 

fick rådgivning i 

oral hälsa under 

tiden som en grupp 

med barn fick 

fluorbehandling 2 

gånger per år 

medan kontroll 

gruppen inte fick 

någon 

fluorbehandling.  

Fluorlackning minst 2 

gånger om året 

tillsammans med 

rådgivning till 

vårdnadshavare 

reducerade karies 

aktiviteten hos barnen 

och gjorde att barnens 

orala hälsa blev 

densamma som för 

icke- aborigin barn. 

92 % = God 
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Milgrom & 

Tut (2012) 

Att utvärdera ett 

preventions 

program som 

utförts. 

473 barn ingick i 

studien. Medelåldern 

på barnen var 5 år.  

3 olika grupper 

utvärderades. Grupp 

1 fick behandling 

med fluorlack 3 

gånger varje skol år, 

grupp 2 fick 

behandling med 

fluorlack och 

tandborstning 2 

gånger per dag och 

grupp 3 fick samma 

behandling som 

grupp 2 plus äta 

Xylitol 3 gånger om 

dagen samt besök i 

hemmet. 

Barnen som ingick i 

grupperna 2 och 3 

utvecklade mycket 

mindre karies än de 

barn som ingick i 

grupp numer ett 

som inte fick lika 

mycket hjälp.  

92 % 

= God 

Milsom et al. 

(2011) 

Att se om 

förebyggande 

insatser i skolor 

med fluorlackning 

kan förebygga 

karies på den 

första molaren på 

7-8 åringar. 

1473 barn ingick i 

gruppen som fick 

behandling och 1494 

barn ingick i 

kontrollgruppen.  

Skolorna som ingick 

i studien delades 

slumpmässigt i två 

grupper. 3 

behandlingar med 

fluorlack varje år 

gavs till en grupp 

medan den andra 

inte fick någon 

behandling. 

Dem kunde inte få 

fram någon 

signifikant skillnad 

mellan grupperna.  

92 % 

= God 

Slade et al. 

(2011) 

Att utvärder ett 

förebyggande 

program hos 

aboriginerna. 

Alla barn som bodde 

i området och som 

var mellan 1-3 år var 

erbjudna att delta i 

studien. Vid början 

av undersökningen 

deltog 666 barn, 543 

barn av dessa 

fullföljde studien 2 

år senare.  

“randomized 

controlled trial” 

Barnen som ingick i 

studien hade 

signifikant mindre 

karies än de barn 

som var i 

kontrollgruppen  

91 % 

= God 

Suwansingha 

& 

Rirattanapong 

(2012) 

Syftet med denna 

studie var att se 

om ett program 

med fluorlackning 

kunde effektivt 

förebygga karies 

på första molaren. 

105 barn mellan 6-

11 år deltog i 

studien.  

En randomized 

controlled trial 

Fluorlackning med 

Duraphat lack 

reducerade karies 

utvecklingen 

signifikant vid 

jämförelse med 

kontrollgruppen.  

100 % 

= God 

Tut & 

Milgrom 

(2010) 

Att utvärdera 

effekten av en 

kombination 

mellan ”topical 

PVP-iodine” och 

fluorlack mot 

karies i första 

molaren. 

Barn mellan 5-7 år En retrospective 

cohort study 

Barnen som ingick i 

grupp nummer 2 

hade fler kariesfria 

molarer än barnen 

som ingick i grupp 

1. 

83 % 

= God 

Weinstein et 

al. (2009) 

Att testa om en 

intensiv 

fluorbehandling 

under kortare tid 

är lika effektivt 

som en 

fluorbehandling 

som sker mer 

sällan. 

Barn mellan 3-4 år 

som bodde i centrala 

Washington 

Denna studie var en 

slumpmässig 

kontrollerad klinisk 

studie med två 

behandlings 

grupper.  

Studien 

misslyckades med 

att demonstrera 

skillnad mellan de 

olika 

behandlingarna.   

75 % 

= 

Medel 

 

 


