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Introduktion: I Tanzania lever mer än var femte innevånare i fattigdom och endast hälften har tillgång till
rent vatten. Den orala hälsan tas sällan om hand på rätt sätt och behovet av orala hälsoprogram är stort.
Landet har också problem med höga fluorhalter i grundvattnen vilket har förödande konsekvenser för
tänderna.
Syfte: Att studera förekomsten av dental karies och dental fluoros samt vilka munvårdsvanor barn 6-18 år
har i Tanzania
Frågeställningar: Vilken är förekomsten av dental karies bland barn 6-18 år i Tanzania? Vilken är
förekomsten av dental fluoros bland barn 6-18 år i Tanzania? Vilka munvårdsvanor har barn 6-18 år i
Tanzania?
Metod: En litteraturstudie
Resultat: Studierna visade att kariesförekomsten i de studerade åldersgrupperna var låg. Vanligast med
karies i det permanenta bettet är i djupa fissurer och andra molaren i underkäken. En ökad risk för dental
fluoros genom intag av magadi och ökad fluorhalt i dricksvattnet. Dental fluoros ökar risken för ett nedsatt
välbefinnande. En studie (2010) visar även på att tandborstningsfrekvensen och användning av tandkräm är
mer frekvent än förr (1994, 1998). Besök hos tandläkaren sker inte kontinuerligt.
Konklusion: Litteraturstudien visade på ett omfattande behov av munhälsoprogram i Tanzania samt olika
åtgärder mot dental fluoros.
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Introduktion
1.1 Epidemiologi som vetenskaplig metod
Hippokrates formulerade 400 f.Kr. de grundläggande principerna för epidemiologi,
vilket innebär att forska i sjukdomars utbredning, orsaker, förlopp och eventuella
mönster i befolkningen. Det kan handla om geografiska skillnader i sjukdomsförlopp, i
miljö, livsstil eller arvsanlag (Nationalencyklopedin [NE] 2014).
Ett exempel på en epidemiologisk studie är den av Mbawalla et al. (2010) som
utvärderade frekvensen av mekanisk tandrengöring och bedömde den orala hälsan hos
ungdomar. Studien omfattade 2 412 ungdomar i norra Tanzania bosatta i både
stadsmiljö och landsbygd. Medelåldern bland ungdomarna var 15.2 år. Studien visade
att 76.5 % av deltagarna i stadsmiljö och 74.5 % på landsbygden borstade sina tänder
dagligen. Studien visade även att under två år hade inte 87.4 % respektive 88.7 %
besökt tandläkaren.
I en annan epidemiologisk studie utförd i Tanzania skickade Kikwilu et al. (2008) ut ett
frågeformulär till människor i åldern 15-50 +, angående tandborstningsvanor. Syftet var
att granska betydelsen av tandborstning med tandkräm samt dess kostnader. Studien
visade att de flesta deltagarna borstade tänderna dagligen trots att en tredjedel ansåg att
fluortandkräm var dyrt. Av resultaten framkom också, att 75 av 934 deltagare inte
borstade tänderna regelbundet på grund av kostnaderna. Deltagare boende i städerna
borstade tänderna mer regelbundet och hade större kunskap om den orala hälsan än
deltagare bosatta på landsbygden.
1.2 Tanzania
Tanzania är en republik i Östafrika och år 2014 var 50.6 miljoner människor bosatta på
landets 945 000 km2. År 2014 förutses medellivslängden för män bli 60 år och för
kvinnor 63 år. Befolkningen består av en etnisk mångfald och drygt 95 % av
befolkningen är bantufolk (NE 2014).
Tanzanias tre dagstidningar är statligt ägda och förmedlingen av nyheter påverkas av
direktiv från staten. Oppositionens plats har dock ökat sedan 1990-talet (NE 2014).
I landet råder religionsfrihet och den kristna tron finns hos cirka 60 % av befolkningen,
varav 25 % är katoliker, 20 % är protestanter och resterande tilltror bland annat Jehovas
vittnen och grekisk ortodox. Därutöver tillhör 10 % av invånarna i Tanzania afrikanska
religioner och nästan 30 % av befolkningen är muslimer. De officiella språken är
swahili och engelska. År 1964 togs Tanzanias flagga i bruk som en blandning av
Zanzibars och Tanganyikas flaggor. Färgerna i flaggan har en viktig betydelse. Det
svarta står för folket, det blå för havet och det gula symboliserar landets tillgång på
mineraler. Den gröna färgen står för jordbruket, som är ett av landets främsta
näringslivskällor. Även service- och industri är viktiga sektorer i Tanzania. Kaffe och
guld är landets viktigaste exportvaror. Gruvnäringen är den snabbast växande näringen
och brytning sker av till exempel salt, diamanter, nickel, järn och guld. Brytning av guld
står för hälften av råvaruexporten i landet (NE 2014).
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BNP per capita i Tanzania hör till ett av världens lägsta och mer än var femte invånare
lever i fattigdom. Tillgång till rent vatten finns endast för omkring hälften av
befolkningen. Sjukvården drivs huvudsakligen i statlig regi med en målsättning om
sjukvård åt alla. Dock, på grund av landets ekonomi, är det en omöjlighet att uppnå. År
2006 fanns 10 sjukhussängar per 10 000 invånare och år 2008 var tillgången till läkare
en per 100 000 invånare. Den främsta dödsorsaken i landet är HIV/AIDS. Det råder
ännu ojämlikheter mellan kvinnor och män, även om synen på kvinnor har förbättrats,
till exempel gällande ny lagstiftning om kvinnors rätt till arv. Trots att det 1998 förbjöds
könsstympning av flickor under 18 år och att det enligt lag råder förbud mot våldtäkt, är
båda vanligt förekommande. Lagstiftning mot kvinnomisshandel, vilket är vanligt inom
äktenskapet, saknas helt. Flickor och pojkar börjar primärskolan i lika stor utsträckning
(NE 2014).
1.3 Dental biofilm/ plack
Regelbunden mekanisk rengöring av tänderna är nyckeln till en god tandhälsa beskriver
Robinson et al. (2005) i en översiktsartikel. Den orala mikrofloran består av över 700
anaeroba och aeroba bakteriearter. Till största delen är mikrofloran till fördel för hälsan
och en minoritet av bakterierna är patogena. Huang et al. (2011) beskriver i en
översiktsartikel hur dessa bakterier koloniserar på tandytorna. Biofilmen/placket på
tandytan börjar med pellikeln, som består av glykoproteiner som fälls ut från saliven.
Sedan binder pionjärbakterier i saliven till pellikeln, olika bakterier fäster vid varandra
och en mogen biofilm bildas. Om bakteriebeläggningarna får vara ostörda sker en ny
kolonisering och biofilmen utvecklas. De bakterier som koloniserar i detta skede fäster
på polysackarider eller proteinreceptorer hos de pionjära bakterierna. Bakterier som
porphyromonas gingivalis och treponema denticola återfinns ofta i subgingivalt plack. I
den mogna biofilmen finns porösa skikt och kanaler i vilka vatten och näringsämnen
kan transporteras till bakterierna. Bakterien streptococcus mutans (s. mutans)
producerar, mjölksyra, samt överlever och etablerar sig väl i sura miljöer (pH 5.5). Den
dentala biofilmen är huvudorsaken till gingivit och karies (Robinson et al. 2005).
1.4 Dental Karies- etiologi
Karies definieras som en kronisk sjukdom och är vanligtvis en långsam process
(Fejerskov et al. 2008a). Karies leder till en kemisk upplösning av tandens
hårdvävnader emalj, dentin och rotcement (Fejerskov et al. 2008b). Emaljen har ett
ytskikt av hydroxylapatit, tätt packade kristaller (Fejerskov et al. 2008a).
Hydroxylapatiten är känslig för pH förändringar, vid pH värdet 7.4 i saliven är
hydroxylapatiten stabil. Om pH värdet sjunker från det neutrala 7.0 sker en upplösning
av hydroxylapatiten. Vid denna process formas kariesskadan. En intakt tandyta tål pH
sänkningar bättre än en yta med initialskada (Ten Cate et al. 2008). Om pH värdet i
saliven sjunker till 5.5 börjar hydroxylapatiten demineraliseras och lösas upp.
Remineralisering kan ske om pH åter stiger till neutralt värde (Marsh & Nyvad 2008;
Fejerskov et al. 2008a).
En växande biofilm leder inte alltid till kariesutveckling. En förutsättning för att det ska
uppkomma en kavitet är att biofilmen har en bakteriell sammansättning som kan ge
upphov till pH ändringar (Fejerskov et al. 2008b). Emaljkaries och dentinkaries beskrivs
vanligtvis som två skilda förlopp. De skiljer sig genom hur processerna fortskrider. När
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en kariesskada når igenom emaljen kan den inte längre repareras via remineralisering.
Dentinet är en vital vävnad som kan nybildas av odontoblaster i pulpaväggen. Den
första dentinreaktionen som kan granskas i mikroskop är skleros i dentinkanalerna,
vilket innebär en ökad mineralisering av dentinet (Fejerskov et al. 2008a).
De kariogena bakterierna är främst s. mutans och lactobaciller (Marsh & Nyvad 2008)
Dessa bakterier kan förjäsa socker och andra kolhydrater till syra. Kariesuppkomsten är
således beroende av plack och intagsmönstret för kosten (Baelum et al. 2008c).
Forskare benämner karies som en multifaktoriell sjukdom (Fejerskov et al. 2008a).
Karies är vanligtvis inte en självbegränsande sjukdom om inte biofilmen/placket
avlägsnas från emaljens ytskikt. Mestadels fordras behandling annars kommer denna
sjukdom att progrediera tills tanden är förstörd (Fejerskov et al. 2008a).
1.5 Fluor
Fluor (F) är ett grundämne och förekommer bland annat i mark, luft, mat och dryck. I
dessa sammanhang är det fluoridjonen som är den aktiva beståndsdelen. Fluor finns i
vatten i varierande koncentrationer. I Tanzania är fluorhalten ofta mycket hög (World
Health Organization [WHO] 1994). Fluor kan även tillföras tänderna med hjälp av
tandkräm, geler, tabletter och fluorsköljning (WHO 2006). I en översiktsartikel av
Peckham & Awofeso (2014) beskrivs bland annat fluorens positiva effekt i det
preventiva arbetet mot karies. Fluorets inverkan på den orala hälsan upptäcktes år 1909 i
Colorado, USA. Trots den tidiga upptäckten dröjde det tills år 1945 innan fluor började
användas preventivt inom tandvården genom fluoridering av dricksvatten. Fluor
medverkar i remineraliseringsprocessen, hämmar de kariogena bakterierna och
samverkar med hydroxylapatiten som omformas till fluorapatit. Det gör att tanden blir
mindre känslig för syraproduktionen i biofilmen (Peckham & Awofeso 2014).
1.6 Dental Fluoros – etiologi
Denbesten & Li (2011) beskriver i en översiktsartikel dental fluoros som vita, opaka
förändringar på tänderna. Dental fluoros uppkommer och orsakas av en alltför hög
exponering av fluor under den tid tänderna bildas. Medan en låg till måttlig inlagring av
fluoridjoner i hydroxylapatiten ger en yta med större motståndskraft mot syraangrepp,
leder en för hög inlagring av fluoridjoner till en porös yta som har låg motståndskraft
mot demineralisering. Dental fluoros skapar också estetiska problem. Oavsett graden av
dental fluoros är fluoros mer eller mindre synligt för blotta ögat. Patologin handlar om
hypo- och hypermineraliserade band i emaljen samt om porositeter under emaljens
yttersta ytskikt. Även dentinet kan påverkas på så vis att dentintubulin kan få en
oregelbunden fördelning och porösa lesioner orsakade av hypomineraslisering.
Individer som har ett sämre fysiologiskt tillstånd och näringsbrist har svårare att göra
sig av med högt fluorintag och har därmed en ökad risk för att utveckla dental fluoros.
Studier har visat att genetiska aspekter har betydelse och att vissa individer löper större
risk än andra att utveckla dental fluoros. Förhöjda värden av fluor i vatten är den största
orsaken till för högt fluorintag, men även syntetiska fluortillskott eller arbetsrelaterad
fluorexponering är möjliga riskfaktorer för att utveckla dental fluoros. Höjda värden av
F joner har hittats i grundvatten, te, frukt och grönsaker i vissa delar av Afrika, Indien,
Sri Lanka och delar av Amerika för att nämna några. Fluorkoncentration över 1.5mg/l i
dricksvatten anses utgöra risk att utveckla dental fluoros (Denbesten & Li 2011).
-
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WHO (2011) beslutade år1984 riktvärdet för fluor i dricksvatten till högst 1.5mg/l.
Denbesten & Li (2011) redogör vidare för hur dental fluoros diagnostiseras utifrån olika
grader av fluorosskadan. Då tänderna bryter fram ser dental fluorosskadorna olika ut
beroende på hur högt fluorintag det handlar om samt hur lång tid fluorexponeringen har
pågått. Kliniskt ses den mildaste formen av fluoros som vita opaka linjer i emaljen. Med
högre fluorexponering blir förändringarna mer framträdande, de vita opaka linjerna
breder ut sig i större omfattning och blir små områden utspridda över emaljen. Emaljen
kan få ett kritaktigt utseende och förlora sin transparens. Skadorna kan även söka sig allt
djupare in i emaljen med tilltagande försämring av mineraliseringen. Vid hög
exponering kan ojämnheter i emaljen (pits) och en ökad porositet uppstå. Det sker en
förlust av mineraler och andelen proteiner ökar i emaljen. Färgen på dental fluoros går
från gul till brun vid hög exponering av fluor. Orsakerna till att emaljen påverkas genom
hög fluorexponering ses som multifaktoriell, men mer forskning behövs för att
kartlägga sambanden av de mekanismer som orsakar dental fluoros (Denbesten & Li
2011).
1.7 Oral hälsopromotion och prevention
Den första internationella konferensen som behandlade munhälsofrämjande åtgärder
ägde rum i Ottawa år 1986. Där upprättades mål och medel för att uppnå hälsa för alla
till år 2000 och därefter. Hälsopromotion inriktar sig på att åstadkomma en minskning
av skillnaderna i hälsotillstånden och ge människor förutsättningar att själva öka
kontrollen över sin hälsa och på så sätt förbättra den. Hälsofrämjande strategier och
program skall anpassas efter de specifika behoven för enskilda länder och regioner
(WHO 1986).
Kandelman et al. (2012) beskriver i en översiktsartikel att i Afrika finns större delen av
tandvårdpersonalen i storstäderna och behandlingsmöjligheterna är ofta begränsade till
akutvård, som extraktioner. Information om betydelsen av regelbunden munhygien ges
inte och kunskaperna om och attityderna till munhälsa är låg, speciellt ute på
landsbygden. Det finns preventiva program med inriktning mot tandlossning och det
finns en form av muntligt hälsoprojekt om munhygien som sänds i radio. WHO har
orala hälsoprogram och försöker integrera dessa i primärvården. De rekommenderar att
förebyggande av parodontal sjukdom tas upp i samband med information om
allmänhälsan. Målet är att försöka nå ut med budskapet om vikten av en god munhygien
för att förebygga munrelaterade sjukdomar (Kandelman et al. 2012).
WHO har specificerat tre områden som de förebyggande åtgärderna bör inriktas mot,
nämligen: effektiv god munhygien, användning av fluor, samt hälsosam kost (Petersen
2003).
WHO benämner den orala hälsan som en del av den allmänna hälsan och den orala
hälsan har betydelse för människans livskvalité. Behovet av orala hälsoprogram är stora
och för att förebygga orala sjukdomar är en av WHO:s uppsatta mål att stärka
promotionsprogram i skolan för barn och ungdomar. Detta ska ske genom utveckling av
hälsosam livsstil, egenvårdsutbildning och integrering av detta i skolmiljön (Petersen
2008).
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2. Syfte
Att studera förekomsten av dental karies och dental fluoros samt vilka munvårdsvanor
barn 6-18 år har i Tanzania
2.1 Frågeställningar
Vilken är förekomsten av dental karies bland barn 6-18 år i Tanzania?
Vilken är förekomsten av dental fluoros bland barn 6-18 år i Tanzania?
Vilka munvårdsvanor har barn 6-18 år i Tanzania?
3. Metod
3.1 Design
Designen är en litteraturstudie och innefattar metodisk sökning, kritisk granskning och
en sammanställning av relevant litteratur inom ämnet. Litteraturstudien skall således
skildra kunskapsläget inom det valda ämnet (Forsberg & Wengström 2008).
3.2 Definition av begrepp
Barn - Förenta Nationerna (FN) definierar barn i Barnkonventionen (1989) som alla
människor under 18 år, med undantag för om lagen säger annat för det specifika barnet.
I denna uppsats definieras barn som barn i åldern 6-18 år gamla.
Munvårdsvanor – egenvård så som tandborstningsvanor, intag av “snacks” och
regelbundna tandvårdsbesök (Qiu et al. 2013).
3.3 Databaser
De använda databaserna är PubMed och Cinahl. PubMed är en global databas med
majoriteten vetenskapliga artiklar inom bland annat odontologi, omvårdnad och
medicin. PubMeds tidsomfång är från år 1966 till nutid. Cinahl är en databas med
innehåll av artiklar från år 1982 och berör områdena omvårdnad och angränsande
ämnen. Sökorden i dessa databaser är på engelska (Forsberg & Wengström 2008).
3.4 Sökord
Forsberg & Wengström (2008) beskriver vikten av bra sökord för att få fram önskvärt
sökresultat. Sökningen har gjorts genom att använda ämnesord, Medical Subject
Headings (MeSH) i kombination med Booleska operatorn AND för att begränsa
sökningen till relevanta träffar. Meshord som använts till denna uppsats; Dental Caries
and Tanzania, Fluorosis Dental and Tanzania, Dentistry and Tanzania. Sökningen har
utförts på samma vis i PubMed och Cinahl.
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3.5 Urval
3.5.1 Inklusionskriterier
De inklusionskriterier som har beaktats vid sökningen i PubMed och Cinahl är artiklar
skrivna på engelska och har relevans till frågeställningar och syfte. Specificerad
sökning: barn 6-18 år. För att få en så komplett bild som möjligt av situationen i
Tanzania utifrån frågeställningarna har artiklar inhämtats från år 1994 och fram till år
2013. Urvalsprocessen framgår av tabell 1.
3.5.2 Exklusionskriterier
Författarna valde att exkludera översiktsartiklar.
3.5.3 Urval 1
Vid första urvalet granskades titlarna på de artiklar som framkommit genom sökorden.
Utifrån titelns relevans till syfte och frågeställningar kvarstod för Dental Caries and
Tanzania 38 artiklar, Fluorosis Dental and Tanzania 19 artiklar och för Dentistry and
Tanzania 19 artiklar.
Sökning i Cinahl utfördes på samma sätt som i PubMed. Dental caries and Tanzania
gav sju träffar. Begränsningen ”Child 6-12 years” gav fem träffar varav tre dubbletter,
tilläggsval ”Child 13-18 years” gav tre träffar, varav två dubbletter från begränsningen
”Child 6-12 years”.
Fluorosis Dental and Tanzania gav noll träffar.
Dentistry and Tanzania gav tre träffar. Begränsningen ”child 6-12 years” gav noll
träffar medan vid begränsningen ”child 13-18 years” framkom en artikel som dock inte
var relevant för studien.
3.5.4 Urval 2
I urval 2 värderades abstrakt för att välja lämpliga artiklar. Gällande Dental Caries
valdes 15 artiklar. Sju artiklar valdes från sökningen av Fluorosis Dental. I sökningen
av den tredje frågeställningen valdes sju artiklar.
3.5.5 Urval 3
I urval 3 läste författarna hela artikeln och bedömde dess kvalité och innehåll i
förhållande till syfte och frågeställningar. Efter genomläsning av artiklarna valdes till
kariesdelen tillika fluorosdelen fyra artiklar medans sex artiklar valdes till den
sistnämnda delen som berör munvårdsvanor.
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3.6 Kvalitetsbedömning
I denna litteraturstudie omfattas resultatet av 14 vetenskapliga artiklar. För att uppnå så
hög kvalité som möjligt på uppsatsen har samtliga artiklar i resultatdelen kritiskt
granskats av båda författarna genom användning av en granskningsmall (Bilaga 1).
Granskningsmallen innefattar 12 frågor, en positiv procentsats räknas ut utifrån antal
“ja” svar. För att uppnå god kvalité på en studie skall procentsatsen vara 80-100 %, för
medelkvalité skall studien uppnå 70-79 %. Artiklar under 69 % bedöms dålig kvalité
och exkluderades. I denna studie framkom fem artiklar med medelkvalité och nio
artiklar med god kvalité.
Tabell 1: Urvalsprocessen av artiklar för de olika sökorden.
Databas

Sökord/
Sökkombinationer

Antal träffar

PubMed
150116

Dental caries

36873

Dental caries AND Tanzania

86

Fluorosis Dental

2122

Fluorosis Dental AND Tanzania

25

Dentistry

337755

Dentistry AND Tanzania

183

PubMed

Urval 1
(Titel)

Urval 2
(Abstract)

Urval 3
(Fulltext)

Utvalda
Artiklar

38

15

4

4

19

7

4

4

19

7

7

6

150116

PubMed
150116

3.7 Etiska förhållningssätt
I denna studie beskrev författarna inga egna värderingar utan läste vald litteratur ur en
objektiv synvinkel samt kritiskt granskade varje enskild artikel.
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4. Resultat
Litteraturstudien visade att förekomsten av karies är högre på platser med förhöjda
fluorkoncentrationer i dricksvattnet än på platser med lägre fluorkoncentartion i
dricksvattnet (Awadia et al. 2002). Dental fluoros är vanligt förekommande i Tanzania
och beror inte enbart på att dricksvattnet innehåller höga halter av fluor utan även på
andra bakomliggande faktorer. Resultaten har även påvisat att egenvårdskunskapen i
området varierar och fler utformade munhälsoprogram, med bland annat information
om de olika riskfaktorerna ses som nödvändiga. Nedanför redogörs resultatet utifrån
frågeställningarna.
4.1 Dental karies bland barn 6-18 år i Tanzania
I en tvärsnittsstudie av Carneiro & Kabulwa (2012) granskades bland annat förekomst
av karies hos barn i Tanzania. Åtta skolor ingick i studien och omfattade 785 barn.
Medelåldern hos eleverna var 16.9 år. Karies noterades genom klinisk granskning,
optimalt ljus och spegel. Av samtliga deltagare hade 53.6 % ingen erfarenhet av karies.
Studenterna i åldrarna 14-17 år hade högre karieserfarenhet (68.1 %) än de som var 18
år och äldre (31.9 %).
Rugarabamu et al. (2002) genomförde en longitudinell studie i Dar es Salaam,
Tanzanias största stad. Syftet med denna studie var att beskriva klinisk och radiologisk
progression av occlusalkaries i det permanenta bettets första och andra molar under tre
års tid. Studien omfattade 223 skolbarn, 8-16 år och utfördes åren 1994-1997. Första
året deltog 186 barn, andra året 166 och det tredje året 134 barn. Bortfallet uppgick
därmed till 16.6 % det första året; 22.0 % år två; och 35.4 % i slutet av studien.
Resultatet visade att den högsta prevalensen av ny karies var i den andra molaren. Nya
kaviteter i kindtänderna var vanligare i underkäken än i överkäken. Röntgen visade att
karies progredierade signifikant mer i andra än första molaren.
I en studie av Awadia et al. (2002) granskades karieserfarenheten bland barn i åldrarna
9-14 år i norra Tanzania. Dessa barn bor i områden där det råder varierade
fluorkoncentrationer i dricksvattnet. Samtliga permanenta tänder granskades, förutom
tredje molaren. Karies registrerades efter torrläggning med bomullsrondeller samt
optimalt ljus. Sammanlagt deltog 256 barn i denna studie. Vissa barn levde där
fluorkoncentrationen uppgick till 3.6 mg/l. Medelvärdet av kariesprevalensen var bland
samtliga deltagare 13.7 %. Arusha Meru nåde den högsta andelen kariesprevalens, 28.6
%, Kibosho var det område med lägst kariesprevalens, 4.7 % av deltagarna.
Scheutz et al. (2007) genomförde en kohortstudie i Dar es Salaam och granskade bland
annat sambandet mellan karies och undernäring, bakteriemängden och salivens
påverkan i det permanenta bettet. Karies registrerade författarna genom klinisk
granskning med optimalt ljus. Deltagarna undersöktes år 1997, 1999 och 2003. Under
den första registreringen var medelåldern hos deltagarna 7.6 år och 218 barn deltog. År
2003 var medelåldern 13.3 år och 122 barn examinerades. Denna studie genomfördes
under sex år och under dessa år gjordes två fyllningar på två barn och, tre fyllningar på
två barn. De resterande behandlingarna som genomfördes var extraktioner. Resultatet
visade att 21.3 % av skolbarnen fick nya karieslesioner under de år studien pågick. Inget
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samband mellan undernäring och kariesutveckling kunde påvisas. År 1997 genomfördes
salivprov på barnen. Det förelåg ett samband mellan lågt salivflöde och höga värden på
lactobaciller.
Resultatet av en studie av Kikwilu & Mandari (2001) påvisade att genomsnittligt var 76
% av barnen i åldrarna 7-15 år kariesfria i Morogoro, Tanzania. Studien omfattade 993
barn och ungdomar. Majoriteten kariesangrepp i det permanenta bettet registrerades i
molarernas fissurer i underkäken.
Tabell 2. Artiklar om dental karies
Författare, år, titel

Syfte

Urval

Design

Resultat

Kvalitétsgrad
%

Awadia et al. (2002).
Caries
experience
and caries predictorsa study of Tanzanian
children consuming
drinking water with
different
fluoride
concentrations

Hur ser förekomsten
av karies ut bland
barn i stad- och
landsbygd i relation
till kost och skilda
fluorhalter i vatten.

256 barn, ålder 914 år.

Tvärsnittsstudie.

Medelvärdet
av
kariesprevalensen
var
bland samtliga deltagare
13.7 %.

Medel
(71 %)

Carneiro
et
al.
(2012). Dental caries
and
supragingival
plaque and calculus
among
students,
Tanga, Tanzania

Bland annat granska
förekomsten
av
karies.

785
medelålder
år.

Tvärsnittsstudie.

53.6 % hade ingen
erfarenhet av karies.

God
(87.5 %)

Kikwilu & Mandari
(2001). Dental caries
and
periodontal
conditions
among
primary
school
children in Morogoro
municipality,
Tanzania

Beskriva
förekomsten
av
karies
och
parodontal
hälsa
bland skolbarn i
Morogoro.

993 skolbarn
åldern 7-15 år.

Tvärsnittsstudie.

76 % av deltagarna var
kariesfria.

Medel
(75 %)

Rugarabamu et al.
(2002).
A
longitudinal study of
occlusal
caries
among
schoolchildren in Dar
es Salaam, Tanzania

Beskriva kliniskt,
röntgenologiskt
progressionen
av
occlusalkaries
på
första och andra
molar.

223 barn i åldern
8-16 år.

Longitudinell
studie.

Andra molaren hade
högst kariesprevalens.

God
(83 %)

Scheutz et al. (2007).
Caries risk factors in
the
permanent
dentition of Tanzania
children: a cohort
study (1997-2003)

Granska sambandet
mellan
karies,
undernäring
och
andra faktorer i det
permanenta bettet
bland skolbarn i
Tanzania.

Första
examinationen var
medelåldern 7.6 år
och sista året 13.3
år.
122
barn
deltog samtliga år.

Kohort studie.

Det sågs inget samband
mellan undernäring och
kariesutveckling.
Salivprov gjordes och
de fann samband mellan
lågt salivflöde och höga
värden lactobaciller.

God
(83 %)
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4.2 Dental fluoros bland barn 6-18 år i Tanzania
Awadia et al. (2000) undersökte i en klinisk studie kombinerat med intervjuer olika
faktorer som kan förklara varför nivåerna av dental fluoros i två olika byar är
jämförbara trots varierande fluorhalt i dricksvattnet. Studien utfördes i två närbelägna
områden i Tanzania, Kibosho och Arusha. Fluorhalt i dricksvattnet för Kibosho var
0.2mg/l och i Arusha 3.6mg/l. Studien omfattade lika delar flickor och pojkar, 80
deltagare i Arusha med medelåldern 10.4 år och i Kibosho 96 deltagare med
medelåldern 12.4 år. Faktorer som undersöktes var bland annat vätskeintag, amning och
typ av barnmat. Barnmaten värderades med avseende på magadi vilket innehåller
natriumbikarbonat med skiftande fluorinnehåll. Magadi användes i både Arusha och
Kibosho, men innevånarna i Kibosho använde sig av magadi i större utsträckning.
Dental fluoros registrerades enlig Thylstrup & Fejerskov Index (TFI). Svårighetsgraden
av dental fluoros var mycket lägre i Kibosho jämfört med Arusha och förekomst av
dental fluoros var jämt fördelat mellan könen. Medianvärdet TFI 4 för tand 21 var
likvärdig i Kibosho och Arusha. Signifikant högre TFI konstaterades i den grupp som
använde magadi som tillsats i maten i Arusha jämfört med gruppen i Kibosho. Däremot
påvisades ingen skillnad mellan den grupp som använde både magadi och kiboru (banan
och bönor som kokas med magadi) och den grupp som inte använde magadi i Arusha.
I ytterligare en studie (Jarvis et al. 2013) studerades bland annat förekomsten av dental
fluoros. Studien utfördes i den norra delen utav Tanzanias Hai-distrikt i byn Tindigani
med en befolkning på 1 435 individer. Befolkningens dricksvatten kommer främst från
grundvatten från handgrävda brunnar utförda mellan åren 1990-1998. Vissa av de större
byarna i området har fått installerat vattensystem för att sänka fluorhalten i
dricksvattnet. Slumpmässigt valdes personer födda och uppvuxna i området i åldern 2
till 30 år, medelålder 13 år. Registrering av prevalens och vilken grad av dental fluoros
gjordes utifrån TFI. Dental fluoros registrerades hos 75.5 % av befolkningen.
Prevalensen för dental fluoros var högre hos kvinnor, 76.8 % jämfört med hos männen
73.6 %. I åldersgruppen 5-9 år undersöktes 263 barn varav 228 (86.7 %) av barnen hade
dental fluoros. I åldersgruppen 10-14 år undersöktes 174 barn och bland dessa
registrerades dental fluoros hos 172 barn, (98.9 % ). Den grupp där hög svårighetsgrad
av dental fluoros förekom konstaterades hos barn och unga 10-25 år. Hos de yngsta
barnen noterades det lägsta antalet med dental fluoros.
I en studie av Åstrøm & Mashoto (2002) granskades hur den orala hälsan upplevdes hos
478 barn, medelålder 15.7 år, med dental fluoros i Arusha, Tanzania. Barnen som var
födda och uppvuxna i Arusha hade signifikant högre TFI än de som var födda på annat
håll. För åldersgruppen 12-14 år var medelvärdet TFI 4.2 för dental fluoros på
överkäkens högra och vänstra centrala incisiver. Flickor uppgav i större utsträckning, 68
%, än pojkar, 58 %, missnöje med utseende på tänderna. Missfärgning av tänderna
rapporterade 69 % av flickorna och 56 % av pojkarna. Gul-bruna tänder uppgav 72 %
av flickorna och 66 % av pojkarna. Missnöje med den orala hälsan uppgav 46 % av
flickorna och 55 % av pojkarna. Av flickorna uppgav 31 % och 34 % av pojkarna att
dental fluoros påverkar vardagen negativt.
I Aminmohameds et al. (2000) studie med syfte att studera möjliga faktorer till
svårighetsgraden av dental fluoros deltog 143 barn i åldrarna 10-14 år. Deltagarna var
slumpmässigt valda från områdena Moshi och Kibosho i Tanzania. Samtliga deltagare i
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Moshi och 86 % av deltagarna i Kibosho har använt samma dricksvatten sedan födseln.
Fluorhalten i Moshi varierade mellan 0.15-0.40 mg/l och i Kibosho var fluorhalten i
dricksvattnet mellan 0.08-0.21 mg/l. Prevalensen av dental fluoros var signifikant lägre
i Moshi (60 %) än i Kiboshos (100 %). Det påvisades inga könsbundna skillnader
gällande dental fluoros.
Tabell 3. Artiklar om dental fluoros (DF).
Författare, år, titel

Syfte

Urval

Design

Resultat

Kvalitétsgrad
%

Awadia et al.
(2000).
An attempt to explain
why
Tanzanian
children
drinking
water containing 0,2
or 3,6 mg fluoride per
liter exhibit a similar
level
of
dental
fluorosis

Att finna orsaker till
likartade DF grad
och förekomst i
Kibosho och Arusha
med olika fluorhalt i
dricksvattnet.

176 Barn 816
år.
Medelålder
Arusha 10.4,
Kibosho 12.4
år.

Fall-kontrollstudie.

Ingen
signifikant
skillnad sågs gällande
prevalens DF. Dock var
svårighetsgraden
signifikant
högre
i
Arusha.

God
(79 %)

Jarvis et al. (2013).
Prevalence
and
aetiology of juvenile
skeletal fluorosis in
the south-west of the
Hai district, Tanzania
-a community-based
prevalence and casecontrol study

Prevalens DF och
juvenil
skelettal
fluoros i Tindigan i
Tanzania där en känd
hög fluorhalt finns i
grundvatten.

1207
barn,
medelålder
13 år.

Fall-kontrollstudie.

DF fanns hos 75.5 % av
dem 911 medverkande
med tänder. I Åldersgrupperna 10 – 25 år
sågs
den
högsta
procentsatsen.

God
(87.5 %)

Åstrøm & Mashoto
(2002).
Determinants of selfrated oral health status
among
school
children in northern
Tanzania

Att granska skolbarn
i Arusha, Tanzania
och hur de upplever
sin oral hälsa med
tanke på DF.

478 barn,
medelålder
15.7 år.

Självbedömning av
sin orala hälsa
genomfördes
utifrån
två
frågeformulär.

Över hälften av barnen
beskrev missnöje med
sina tänder. Av barnen
hade 74 % DF. Dess
högre TFI värde dess
högre
missnöje
rapporterades.

God
(87.5 %)

Aminmohamed et al.
(2000).
Weaning food and
magadi
associated
with dental fluorosis
in Northern Tanzania

Att granska möjliga
orsaksfaktorer
till
svårighetsgraden av
DF i Moshi och
Kibosho, Tanzania.

143 10- 14
åringar.

Tvärsnittsstudie.

Prevalens DF Moshi 60
%,
Kibosho
100
%. Magadi, kiborou
sågs som signifikanta
risk
indikatorer.
Användandet av magadi
sågs som förklaring till
den
signifikanta
skillnaden.

God
(96 %)
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4.3 Munvårdsvanor bland barn 6-18 år i Tanzania
I en studie i Tanzania undersökte Kahabuka & Mbawalla (2006) karies och blödande
tandkött relaterade till tandborstning med fluortandkräm, barnens kunskaper om
kariesuppkomsten och kostintag. Studiedeltagarna var 119 barn i åldern 7-16 år.
Nittiotvå procent av barnen svarade att de borstade tänderna med fluortandkräm.
Studien visade dock att 89 % av barnen inte hade kunskap om att ineffektiv
tandborstning orsakar blödande tandkött. Barnen var också medvetna om att
fluortandkräm kan förebygga karies.
I en studie av Åstrøm & Mbawalla (2010) deltog 2 412 deltagare med en medelålder på
15.3 år. Syftet var sammanfattningsvis att utvärdera faktorer som påverkar hälsa och
orala hälsobeteenden bland skolbarn. Studien utfördes på 20 skolor i Arusha. Daglig
tandborstning utfördes av 93.4 % av de tillfrågade, 7.6 % konsumerade mineralvatten
dagligen. Mellanmål och goda hygienvanor svarade 47.5 % respektive 59.4 % att de
hade.
I en tvärsnittsstudie av Petersen & Mzee, (1998) studerades den orala hälsan och
egenvården hos skolbarnen på Zanzibar. Deltagarna var barn, sex och tolv år, boende i
tätort, stad eller på landsbygd. Barnen undersöktes kliniskt och deras mammor och
lärare intervjuades. På frågan hur karies förebyggs svarade 65 % “genom
tandborstning”, 49 % “genom att undvika socker”, 41 % “genom att uppsöka
tandläkaren regelbundet”. Att karies inte går att förebygga svarade 24 % och 12 %
visste inte något som kan förebygga karies. Miswaki (tuggpinnar) nämndes av 33 %
som förebyggande och 12 % nämnde att munsköljning med vatten var en förebyggande
åtgärd. Tandborstning två gånger per dag utfördes av 28 %, och en gång per dag av 31
% av barnen. I gruppen barn sex år uppgav 55 % av mammorna att de borstade barnens
tänder alla dagar, 32 % kontrollerade rengöringen hos barnen och daglig rengöring
samtalade 44 % av mammorna om med sina barn. Av de 38 % som uppgav
tandborstning med tandkräm uppgav 42 % att den innehöll fluor. Det registrerades
endast en liten skillnad beträffande tandvårdsvanor och attityder mellan mammor
boende på landsbygd eller i stad. Av barnen i studien hade 65 % aldrig uppsökt
tandvården.
Ytterligare en studie (Nyandindi et. al 1994) utfördes i Ilala distriktet i Dar es Salaam
med syfte att analysera kunskaper och vanor kring den orala hälsan. I studien
medverkade 200 slumpmässigt utvalda barn 5-14 år och med en medelålder på nio år.
Barnen bodde både på landsbygd och i städer och hade nyligen börjat första klass i
skolan. Samtliga barn uppgav att de borstade tänderna dagligen, ett fåtal borstade två
gånger per dag. Av barnen uppgav 58 % att de borstade tänderna för att förebygga
karies, 36 % uppgav att de borstade tänderna för att behålla dem vita, 6 % kunde inte
berätta orsaken till varför de borstade tänderna. Av pojkarna visste 65 %, och 40 % av
flickorna att man genom tandborstning förebygger sjukdomar i tandköttet. Dålig
tandborstteknik anförde 21 % av barnen från stadsbygd och 40 % av barnen från
landsbygd som orsak till uppkomsten av karies. Samtliga barn uppgav att de borstade
tänderna dagligen, ett fåtal borstade två gånger per dag. Av de barn som använde en
plasttandborste var det vanligare att använda tandkräm. Miswakianvändarna använde
inte konventionell tandkräm, utan aska och kol. Barnen ansåg plasttandborste och
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miswaki som lika effektiva, men 95 % av barnen valde hellre en plasttandborste. Av
barnen föredrog 76 % också konventionell tandkräm.
I en studie av Van Palenstein Helderman et al. (1997) utvärderades den orala hälsan hos
skolbarn efter deltagande i en munhälsoutbildning. Studien utfördes i Morogoro bland
barn 9-14 år. Innan denna studie startade fanns det inte några munhälsoprogram för
skolbarnen i detta samhälle. Studien började med att lärarna intervjuades på skolan för
att få en bild av kunskapsläget. Slumpmässigt valdes åtta skolor ut till studien. Fyra
skolor benämndes kontrollgrupper. I kontrollgruppen deltog 122 barn och i
experimentgruppen deltog 209 barn. Plack, tandsten och gingivalblödning mättes hos
studenterna. Efter utbildningen granskade författarna barnen efter 3, 8, 15 och 36
månader. Endast en signifikant skillnad noterades mellan kontrollgruppen och
experimentgruppen och det visades genom registrering av plackvärdet, detta värde
visade på en minskning hos experimentgruppen i förhållande till kontrollgruppen, vid 8
månaders kontroll.
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Tabell 4. Artiklar om munvårdsvanor.
Författare,
titel

	
  

år,

Syfte

Urval

Design

Resultat

Kvalitétsgrad
%

Kahabuka
&
Mbawalla
(2006).
Oral
health
knowledge and
practices
among Dar es
Salaam
institutionalized
former
street
children aged
7-16 years

Karies
och
blödande tandkött
relaterade
till
tandborstning med
fluortandkräm,
barnens kunskaper
om
kariesuppkomsten
och kostintag.

119 barn i åldrarna
7-16 år.

Tvärsnittsstudie.

Bland
annat
visades att 92 %
borstade
tänderna med
fluortandkräm
och 89 % hade
ej kunskap om
att
ineffektiv
tandborstning
orsakar
blödande
tandkött.

Medel
(75 %)

Petersen
&
Mzee (1998).
Oral
health
profile
of
schoolchildren,
mothers
and
schoolteachers
in Zanzibar

Bland annat att
studera den orala
hälsan och hur den
tas hand om.

Barn 6-12 (226) år
samt deras mammor
(455).

Tvärsnittsstudie.

Påvisade bland
annat att daglig
munrengöring
genomförde 67
%
av
mammorna och
59 % av barnen.

Medel
(79 %)

Nyandindi et al.
(1994).
Oral
health
knowledge,
attitudes,
behaviour and
skills
of
children
entering school
in urban and
rural areas in
Tanzania

Analysera
kunskaperna om
den orala hälsan,
attityder
och
beteenden.

200
deltagare,
medelålder 9 år.

Tvärsnittsstudie.

Det
råder
kunskapsbrist
och bristande
egenvårdsvanor.

Medel
(79 %)

Åstrøm
&
Mbawalla
(2010). Factor
structure
of
health and oral
health-related
behaviors
among
adolescents in
Arusha,
northern
Tanzania

Att bland annat
utvärdera faktorer
som
påverkar
hälsa och orala
hälsobeteenden
bland skolbarn.

2
412
barn,
medelålder 15.3 år.

Tvärsnittsstudie.

Bland annat uppgav
93.4 % att de
utförde
daglig
tandborstning.

God
(85 %)

Van Palenstein
Helderman et
al.
(1997).
Effect
evaluation of an
oral
health
education
programme in
primary schools
in Tanzania.

Utvärdera
den
orala hälsan hos
skolbarn
efter
deltagande
i
munhälsoprogram.

Kontrollgruppen;
122
barn,
experimentgruppen;
209 barn. Ålder: 914 år.

Experimentell
design.

Samtliga värden
påvisade ingen
signifikant
skillnad mellan
grupperna.

God
(83 %)
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5. Diskussion
I litteraturstudien granskades vetenskapliga artiklar för att få en uppfattning om
förekomsten av dental karies, dental fluoros och munvårdsvanor bland barn 6-18 år i
Tanzania. De resultat som framkommit är att karies är vanligast i underkäkens
permanenta molarer. Sambandet mellan fluor i dricksvattnet och magadi kan kopplas
samman med dental fluoros. Gällande munvårdsvanor visar denna studie på att det har
skett en förbättring gällande tandbortsningsfrekvensen.
Enligt svenska tandvårdslagen (1985:125) är målet att ge lika tandvård till alla
människor i befolkningen. Samma målsättning finns ännu inte i Tanzania, där långt
ifrån alla har tillgång till munhälsoprogram. Information gällande den orala hälsan är
också bristfällig efter svenska mått och behandlingarna är inte alltid förebyggande.
5.1 Resultatdiskussion
En viktig aktör för oral hälsa är WHO (2003), som arbetar med globala orala
hälsoprogram för att sprida kunskap om sambandet mellan oral hälsa och allmänhälsa
och vilken betydelse båda delar har för livskvalitén. Fokus ligger bland annat på
munhygien, fluoranvändning, tobaksbruk, kost och levnadsvanor. Forskning är en viktig
del av WHO:s arbete.
5.1.1 Dental karies bland barn 6-18 år i Tanzania
I Sverige har det sedan långt tillbaka funnits ett stort intresse för förekomsten av karies i
befolkningen. Organiserad skoltandvård, det som idag heter Folktandvården, byggdes
upp år 1938 men först 1982 kunde samtliga landsting i Sverige erbjuda kostnadsfri
tandvård fram till 19 års-dagen. På 60 – talet kom de första fluortandkrämerna och tack
vare dessa viktiga element är tandhälsan i Sverige idag god och många åldersgrupper
har redan uppnått WHO:s uppsatta mål (Socialstyrelsen 2013).
I socialstyrelsens rapport (2011) över epidemiologiska uppgifter för år 2011 var 65 %
av Sveriges 12-åringar och 79 % av 6-åringarna kariesfria. Det är i detta sammanhang
intressant att konstatera att andelen kariesfria barn och ungdomar i Tanzania i stort sett
uppnår samma andel som svenska barn tack vare den höga fluorhalten i dricksvattnet.
Samtidigt visar studier på att områden med höga fluorhalter i dricksvattnet kan ha högre
kariesförekomst än områden med lägre fluorhalter i dricksvattnet beroende på andra
faktorer av betydelse för fluorintaget än dricksvattnet som vätskeintag amning och kost
(magadi) med höga fluorhalter.
WHO (2000) tar upp i sin strategi över den orala hälsan i Afrika att karies i många
länder inte är ett stort problem, men att där karies finns behandlas det sällan. Det är
också där resurser behöver sättas in. WHO (2003) befarar dock att det kan ske en
förändring och en ökning gällande prevalensen karies i Afrika framförallt genom de
rådande livsstilsförändringarna med en ökad sockerkonsumtion och en allt för liten,
lokalt till tänderna, fluortillförsel.
WHO (2000) menar också att det finns mycket allvarligare hälsoproblem som behöver
tas omhand så som Noma, akut nekrotiserande ulcerös gingivit (ANUG), humant

	
  

15

immunbristvirus (HIV) och förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) och hur dessa
påverkar på den orala hälsan.
5.1.2 Dental fluoros bland barn 6-18 år i Tanzania
Förekomsten av dental fluoros är mycket omfattande i Tanzania. Men påverkas förutom
av fluorhalten i dricksvattnet av en rad andra faktorer som vätskeintag och fluor i
kosten. Konsumtion av magadi bedömes som orsak till den höga andelen dental fluoros
hos barnen i Kibosho i jämförelse med Arusha trots lägre fluorhalt i dricksvattnet. Hos
de yngsta barnen noterades lägst antal med dental fluoros vilket kan bero på en ökad
medvetenhet hos befolkningen att inte dricka vatten från vattenledningssystemen. En
ökad andel av befolkningen har nu tillgång till kranvatten med lägre fluorhalt
(Aminmohameds et al. 2000; Awadia et al. 2000; Jarvis et al. 2013).
Hur påverkar dental fluoros människorna i Tanzania? Den frågan granskade Åstrøm et
al. (2002) hos skolbarn boende i Arusha. I studien medverkade 492 deltagare med en
medelålder på 15.7 år varav 74 % hade dental fluoros. Över hälften av barnen, flickor i
större utsträckning än pojkar, var missnöjda med sina tänder. Det framkom också ett
missnöje med den orala hälsan, här var det dock pojkarna, som i större utsträckning var
missnöjda än flickorna. Studiens slutsats var att dental fluoros påverkar inte bara den
orala hälsan negativt utan även det social och psykologiska välbefinnandet.
Världen i stort har problem med höga fluorhalter i grundvattnen. WHO (2002) är en av
aktörerna som arbetar med det. Årligen anordnas ”World Water Day” och 2001 belystes
riskerna med de naturligt höga fluorhalterna och det konstaterades att
vattenreningssystem eller alternativa vattentillgångar behövs. Till en början är det
tänderna som påverkas av den höga fluorhalten, men vid en långvarig exponering
påverkas även bland annat skelettet vilket är ett allvarligare tillstånd. WHO anser att
man i första hand bör undersöka möjligheter till alternativa vattenkällor. I vissa fall kan
alternativet att rena vatten från fluor vara det enda alternativet.
Enligt siffror från WHO (2010) har 54 % av befolkning i Tanzania tillgång till
godkända vattenkällor. WHO (2000) bekräftar också att dental fluoros är ett vanligt
problem i Afrika, framförallt i Rift Valley området i östra Afrika.
5.1.3 Munvårdsvanor bland barn 6-18 år i Tanzania
I en studie av Varenne et al. (2006) granskades kunskapsläget och attityder gällande
den orala hälsan hos 12- åringar och 35-44- åringar. Studien genomfördes i Burkina
Faso, Afrika. Denna del är belägen på Afrikas västra sida. Antalet 12- åringar i
resultatet var 505 barn. Resultatet jämförde barn boende i storstad/landsbygd. Från
storstaden besvarade 67 % att de visste att besök hos tandläkaren har ett förebyggande
syfte och 42 % ifrån landsbygden hade kunskap om tandvårdsbesökens positiva syfte.
Enligt studiens författare beskriver de att det råder bristande kunskaper bland invånarna.
Deras konklusion är bland annat att stärka munhälsoprogram och att göra fluortandkräm
mer prisvärd för befolkningen.
Liknande resultat har erhållits från de studier som redovisats i litteraturstudiens olika
artiklar. Sällan utföres egenvården rätt. Slutsats med studierna var dels, att fler
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hälsopromotionsprogram borde byggas upp samt fokusera på beteenden av mönster än
på varje enskild individ, och dels att genus och socioekonomisk klass har en inverkan på
människans hälsa- och munhälsa (Petersen & Mzee 1998 & Åstrøm & Mbawalla 2010).
Loomer et al. (2012) beskriver ett projekt. Det utvecklas ett nytt program vid Muhimbili
University of Health and Allied Sciences (MUHAS), vilket är den enda skola som
utbildar tandläkare i Tanzania, skolan grundades 1979 och har sedan dess utbildat 27
klasser. Men nu tillsammans med University of Carolina i San Francisco har de startat
ett samarbete med tandläkarutbildningen och läroplanen gjordes från år 2011 om till en
fem årig kompetensbaserad utbildning. Detta för att förbereda de kommande
tandläkarna med goda kunskaper så att alla examinerade har den kompetens som är
nödvändig för tandläkaryrket. Bland annat har den förebyggande vården fått en större
betydelse och är med redan tidigt i utbildningens läroplan. Antalet tandläkare har ökat,
men det råder fortfarande brist.
5.2 Metoddiskussion
I denna litteraturstudie förekommer relativt gamla studier. Författarna har dock valt att
inte granska vetenskapliga artiklar daterade före 1990, eftersom författarna vill beskriva
det faktiska läget i Tanzania under de senaste årtiondena. Nyare studier var svåra att
finna och tidsspannet är brett mellan de studier som presenteras i resultatet, vilket kan
vara en styrka för att se förändringar över tid. Författarna har också begränsats sig till ett
visst åldersspann (6-18 år). Sökningen har genomförts i PubMed och Cinahl. Författarna
valde dock PubMed eftersom sökningen i Cinahl enbart gav dubbletter eller studier utan
relevans för frågeställningarna. Nya studier känns angelägna för att bedöma det faktiska
läget och för att se var resurser behöver placeras.
Av de 14 artiklar som presenterades uppnådde nio artiklar god kvalité och fem artiklar
medelkvalité. Samtliga artiklar med relevans utifrån urval har granskats i
granskningsmallen som är inspirerade av Willman & Stoltz samt Forsberg &
Wengström (2008). När artiklarna granskats har det förts ett resonemang mellan
författarna för att vara synkroniserade gällande bedömningen av artiklarna. Båda
författarna till denna litteraturstudie har likvärdigt deltagit och bedömt kvalitén av
artiklarna. De fem artiklar som uppnådde medelkvalité kan kanske beror på att det idag
är en viktig del att studierna uppfyller kriterier, medan det förr inte var lika väsentligt.
6. Konklusion
Denna litteraturstudies resultat visar att det inte föreligger hög kariesprevalens bland
barnen i Tanzania. Ett tydligt samband mellan dental fluoros, fluor i dricksvattnet samt
magadi finns. Författarna har också kunnat se en ökning av tandborstningsfrekvensen
från år 1998 i förhållande till år 2010 utifrån resultatet. Genom de lästa artiklarna har
författarna kommit fram till att fler munhälsoprogram behövs, mer vattenreningssystem
samt nyare forskning för att kunna påvisa det faktiska läget i Tanzania.
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Bilaga 1
Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod

Ja(1p)

Nej (0p)

Är syftet tydligt beskrivet?
Är urvalsförfarandet beskrivet?
Är urvalet representativt?
Finns kriterier för inklusion och exklusion?
Är randomiseringsförfarandet beskrivet?
Är bortfallsstorleken beskriven?
Finns ett etiskt resonemang?
Är mätinstrumentet beskrivet?
Är reliabiliteten diskuterad?
Är validiteten diskuterad?
Är huvudresultatet tydligt redovisat?
Är resultatet generaliserbart?

☐
☐
_____
☐
☐
_____
☐
☐
_____
☐
☐
_____
☐
☐
_____
☐
☐
_____
☐
☐
_____
☐
☐
_____
☐
☐
_____
☐
☐
_____
☐
☐
_____
☐
☐
_____
Totalpoäng: _____

Sammanfattande bedömning av kvalitet
God (80-100 %)

☐

Medel (70-79 %)

☐

Dålig (≤ 69 %)

☐

Granskningsmallen är inspirerade av Willman & Stoltz samt Forsberg & Wengström
(2008). Hämtat från Karlstad Universitet kursen Oral hälsa, examensarbete 15hp
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