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Det lilla barnet

Hur viktiga är tänderna?



Hur ser tandhälsan ut?

• Tandhälsan hos våra 

förskolebarn har under de 

senaste åren blivit sämre.

• Svenskt kvalitetsregister SKaPa

• Socialstyrelsens statistik

• Landstingens epidemiologi



Odontologiskt bokslut, Folktandvården VG 2018

Åldrar 3-6 år

• Barnen har sedan 2010 fått fler 

karierade tänder

• Lagningar och tandextraktioner och har 

blivit vanligare i de yngsta 

åldersgrupperna

• Ca 90 % av klinikerna har en högre 

kariesbelastning 2018 jämfört med 2013



Samverkan med barnhälsovård och 

familjecentraler för en bättre hälsa



Samverkan central barnhälsovård i Västra Götaland

• Gemensamma 

utbildningar/samverkansdagar

• Gemensamt 

informationsmaterial

Friska barn – vi hjälps åt! 



Det lilla barnets hälsa – Vårt gemensamma ansvar

Samverkansdagar för Barnhälsovård, Familjecentral och Folktandvård 

Under 2017, 2018 o 2019 vid 17 olika tillfällen runt om i VG



Friska barn – vi hjälps åt
• 16 bilder

• Framtaget speciellt för samverkan mellan BHV och FTV 

• Baksidan innehåller korta texter som ger stöd i samtalet



Goda råd om barns tänder

• Ett informationsblad framtaget för 

asylsökande

• Finns på 16 olika språk

• Tillgängligt även för barnhälsovård och 

familjecentraler 

• Finns på Folktandvården Västra Götalands 

externa webbplats



Affisch – Goda råd om barns tänder

• Affisch, storlek 50x70

• Fem språk på affischen: 

svenska, arabiska, persiska, 

somaliska och engelska



Mellanmålsbilder



Vid barnhälsovårdens hembesök vid 8 månader delas tandborste och tandkräm ut i hela VG

På initiativ av barnhälsovården



Underlag för samverkan mellan BHV och FTV



• För drygt 5 år sedan påbörjade 

folktandvården samverkan med 

familjecentraler runt om i regionen

• Goda exempel har gett ringar på 

vattnet. Många folktandvårdskliniker 

har påbörjat samverkan med 

familjecentraler efter våra 

samverkansdagar

Samverkan familjecentraler

Hälsofrämjande 

Stödjande

Tidigt förebyggande



Överenskommelse Göteborgs hälso- o sjukvårdsnämnd

Samverkan familjecentral och folktandvård

• Familjecentraler:  Angered, Hjällbo, Bergsjön, 

Biskopsgården södra och norra, Lövgärdet 



Samverkan familjecentraler

”Det går helt enkelt 

inte att 

jämföra….man får en 

helt annan kontakt 

med familjen”



Pilotprojekt - Södra Ryd, Skövde

Socioekonomiskt utsatt område med betydligt sämre tandhälsa 

Pojke 1,5 år tandvärk, dålig viktuppgång
Andelen kariesfria sex-åringar 2013 fördelat 

per klinik i Skövde kommun



Bakgrund - Förberedande möten 2014

• Medarbetare utformar modellen

• Projektplan

• Utbildning



Barnhälsovården



Öppna 

Förskolan
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Odontologiskt bokslut, Folktandvården VG 2018
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Har trenden vänt?

Den negativa trenden fortsatte under 2018 i de flesta åldrar till och med 10 år. I åldrarna 3–5 år noteras  

under 2018 en svag ökning av andelen individer utan manifest karies. 

Det är dock för tidigt att bedöma om detta är ett trendbrott.



Möjligheter – Munnen en del av kroppen

• Gemensamt samtalsmaterial leder till att  budskapet 

förstärks

• Familjer får samma budskap från alla aktörer

• Familjerna lär av varandra, gör vårdgivarnas information till 

sin egen kunskap

• Aktörer som samverkar lär av varandra

• Lättare att nå barn som uteblir från tandvården

• Hälsovinster för barnet

• Ekonomiska vinster – friskare barn



Möjliga hinder

• Icke tillåtande chefer

• Personalbrist

• Medarbetare som inte vill samverka

• Möjliga synpunkter:

- Munnen är inte en del av kroppen

- Munhälsa får någon annan ta hand om

• Stelbent organisation



Hur når vi de små barnen på andra sätt?

Förskolan som arena



Tandboxen – pilotprojekt

• Ett pedagogiskt verktyg för förskolebarn

• Framtagen av FTV i nära samarbete med 

stadsdelarna Västra Göteborg och AFH



Vad innehåller lådan?
Sagor, pyssel, böcker  och övningar



• Jobba hälsofrämjande!

• Träffa barn och familjer tidigt!

• Samverka för en bättre hälsa!

Sammanfattning

Bevara det friska friskt –

stora vinster på kort och lång sikt!


