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Inledning
Munhälsan är ojämnt fördelad i samhället. Studier har visat att munhälsan hos barn
och ungdomar är starkt korrelerad till socioekonomiska förhållanden. I rapporten
”Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland”1 har
Östergötland indelats i fem grupper (kluster), efter socioekonomisk tillhörighet.
Gruppernas geografiska fördelning har åskådliggjorts på kartor över samtliga
kommuner i länet. I områden med högt socioekonomisk status är andelen kariesfria
19-åringar dubbelt så hög som i socioekonomiskt utsatta områden. Motsvarande
förhållande gäller för 6-åringar, med 50 procent högre andel kariesfria i områden med
god socioekonomi. Behov finns av att rikta särskilda åtgärder för att förbättra
munhälsan, till de områden som har de sämsta socioekonomiska förhållandena.
Folktandvården arbetar, på landstingets uppdrag, med ”kollektiv utåtriktad
förebyggande tandhälsovård”, inom respektive kliniks upptagningsområden.
De socioekonomiskt mest utsatta områdena präglas av en stor andel familjer med
bidragsberoende, låg utbildning, arbetslöshet och social otrygghet. I många av dessa
familjer förekommer också andra former av ohälsa. För att kunna förbättra munhälsa
och allmänhälsa behövs sannolikt åtgärder som bygger på samverkan mellan olika
aktörer i samhället.
Projektens övergripande syfte är minska skillnaderna i tandhälsa hos barn och
ungdomar i Östergötland, genom att förbättra tandhälsan för de mest utsatta, och att
hitta nya metoder för preventivt arbete i barnens och ungdomarnas naturliga miljö.
Rapporten ”Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland”
användes som utgångspunkt för urval av projektområden med svag socioekonomi i
Östergötland. Sju folktandvårdskliniker vars upptagningsområden omfattade projektområdena inbjöds att delta i projektet. Senare anmälde ytterligare tre aktörer intresse
av att delta med egna projekt.
Diskussionsmöten hölls med klinikledning och ansvariga för utåtriktat förebyggande
tandhälsoarbete på de utvalda klinikerna. De geografiska områdena med socioekonomiska problem identifierades. Personalen beskrev de problemen man upplevde
i arbetet med barn och ungdomar i området. Aktuella epidemiologiska tandhälsodata
inhämtades och analyserades för respektive område. Vikten av tvärsektoriellt
samarbete betonades. Uppslag till lokala interventionsprojekt diskuterades.
Sammanlagt har 14 projektförslag inkommit och genomförts. Förslagen granskades,
godkändes och beviljades projektmedel av Landstingets Tandvårdsgrupp i samarbete
med Folkhälsovetenskapligt centrum. Projekten riktade sig till socialt utsatta barn och
ungdomar varav många har utländsk härkomst. Samarbete har etablerats med socialtjänst, fritidsgårdar, skolor, förskolor, barnhälsovård och skolhälsovård. Interventionsförslagen spänner över olika aktivitetsområden som frukost och mellanmål i
skolan, föräldrainformation i invandrargrupper, undervisning av nyanlända
invandrarelever och intervention mot övervikt, fetma och karies hos barn.
1

Aronsson, K., Eriksson E. Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland. Rapport
2003:5, Linköping: Folkhälsovetenskapligt Centrum, ISSN 1401-5048.
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Projekten har sammanställts och presenterats vid ett uppföljningsmöte den 6 februari
2007.
Varje projektsammanställning innehåller presentation av bakgrund, syfte, genomförande, resultat, erfarenheter och utvärdering.
Genomgående har projekten gett ny kunskap och värdefull erfarenhet. De har öppnat
för nya samarbetsformer, som i många fall fortsätter efter att projekten avslutats.
Några projekt har redan beviljats medel för fortsättning utifrån nya infallsvinklar. Ett
projekt är ännu ej slutredovisat.
Ansvariga för respektive projekt har varit:
Klinikchefer och medarbetare inom Folktandvården, enligt projektplan.
Externa samarbetspartners, enligt projektplan.
Ansvariga för initiering och samordning av projekten har varit:
Sven Ordell, Tandvårdsgruppen.
Kerstin Aronsson, Folkhälsovetenskapligt centrum

Linköping 2007-05-22

Kerstin Aronsson
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1. Projekt Olga
Folktandvården Druvan, Norrköping
Projektledare:
Karin Cederberg, tandhygienist, Folktandvården Druvan
Projektgrupp:
Olga Stevanovic, behandlingsassistent Norrköpings Kommun, Lena Kvarby,
tandläkare, Eva Johansson, tandsköterska.
Samarbetspartners:
Tandvård, socialtjänst.
Målgrupp:
Familjer där barnen löper ökad risk för dålig munhälsa. Elever på Matteusskolan,
Folkparksskolan och Marieborgs Folkhögskola.

Bakgrund
I klinikens upptagningsområde finns bostadsområden med stor andel familjer som har
socioekonomiska problem och dålig tandhälsa. En stor del (50%) av barnen med
sämre tandhälsa har invandrarbakgrund.
Syfte
Att fånga upp riskfamiljer på ett tidigt stadium för att förbättra barns och ungdomars
munhälsa. Projektet innebär ett bredare tvärsektoriellt samarbete med inriktning mot
familjer, med ursprung i forna Jugoslavien, där det även ingår grupper med mycket
speciella kulturella variationer.
Genomförande
Våren 2005 – hösten 2006
• Kallade föräldrar i riskfamiljer till lokalen på Kungsgatan, för information
om munhälsa. Dålig uppslutning. Planerade då övergång till uppsökande
verksamhet i de miljöer där familjerna rör sig.
•

Informationsträff utomhus i Folkparken, sommaren 2005, där många familjer
samlas och umgås. Cirka 100 personer deltog i tipspromenad och munvårdsinformation och fick prover på tandborste, tandkräm och Xylitolgodis.
Artikel i Folkbladet.

•

Munhälsoinformation på Marieborgs folkhögskola, december 2005. 21
deltagare med arabiska eller bosniska som hemspråk, fick information om
kost–karies–tandborstning, plack–gingivit–parodontit och rökningens hälsorisker. Deltagarna bjöds på kaffe samt fick gratisprover i form av tandborste,
tandkräm, hjälpmedel för approximal rengöring. På grund av språkproblem
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var deras lärare Susann Gharib med och tolkade. Deltagarna var mycket
intresserade och ställde många frågor
•

Hälsodagar på Matteus- och Folkparksskolorna, våren 2006, riktade till
förskoleklasser och vidare upp till klass 6. Enkätundersökning genomfördes
före hälsodagarna, som inleddes med näringsrik frukost och fortsatte med
bildspel, tips om bra matvanor, tandborstningsinformation och information
om tobakens hälsorisker. Barnen fick tandborste, tandkräm, Xylitoltuggummi och informationsblad till föräldrarna. Artiklar i NT och
Folkbladet.

•

Upprepad informationsträff i Folkparken, sommaren 2006, med ca 150
deltagare.

•

Planerade uppsöka föräldrar i riskfamiljer tillsammans med Olga Stevanov.
Uppskjutet på grund av sjukdom.

•

Kallade 2-åringar med föräldrar till gruppinformation. Dålig uppslutning.

•

Ytterligare en Munhälsoinformation hölls på Marieborgs folkhögskola för 22
deltagare.

Resultat och erfarenheter
Mycket positiva erfarenheter av samarbetet med Olga som förmedlat goda kontakter
med riskpatienter, vidgat perspektiven hos tandvårdspersonalen och ökat kunskapen
om andra kulturer.
Projektet har bidragit till tidig kontakt med riskfamiljer, som i vissa fall inte tidigare
haft kontakt med tandvården
Positiv respons hos skolpersonal och elever.
Enkäten bekräftar sambandet mellan socioekonomiska förhållanden, invandrarbakgrund och ökad risk att utveckla tandsjukdomar.
Ökat engagemang hos förskolepersonal som efterfrågar mer information riktad till
föräldrar inom vissa befolkningsgrupper.
Utvärdering
−
−
−

Enkel enkät till deltagarna vid första och sista informationstillfället.
Uppföljning av epidemiologiska värden på längre sikt.
Uppföljning av uteblivande.

Fortsättning
Vidareutveckling av projektet med uppsökande verksamhet i riskfamiljer med hjälp
av Olga.
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2. Tandvårdsinformation för elever med särskilda behov
Marielundsgymnasiet, Norrköping
Projektledare
Henrietta Jakolini, tandsköterska, elevassistent vid Marielundsgymnasiet.
Projektgrupp
Anna Arumskog, biträdande rektor vid Marielundsgymnasiet, lärare i Svenska för
invandrare, SFI, och Svenska som andraspråk, SV2.
Samarbetspartners
Tandvård, skolledning, lärare
Målgrupp
Elever, 16-20, år vid Marielundsgymnasiets Individuella Program, SFI och SV2.

Bakgrund
Målgruppen har en stor andel svagpresterande elever med speciella problem som
dålig studiemotivation, läs- och skrivsvårigheter, analfabetism, ADHD, Aspbergers
syndrom och nyanlända flyktingar utan kunskaper i svenska (till exempel romer,
ryssar, irakier). Vissa elever går endast en kortare tid på skolan, andra går flera år, en
del har längre uppehåll i undervisningen. Flera elever har blivit bortgifta som mycket
unga, och har redan vid 20 års ålder flera småbarn. Gruppen saknar ofta tandvårdskontakter.
Syfte
Att motverka försämring av invandrade elevers munhälsa efter ankomsten till
Sverige.
Genomförande
Vårterminen 2005
I samarbete med lärarna i SFI och SV2 på Marielundsgymnasiet genomfördes
anpassad undervisning om munvård baserad på:
• Att barn och ungdomar, 0-19 år, har fri tandvård i Sverige
• Sambandet kostvanor/tandstatus
• Sambandet regelbundenhet i måltidsintaget/ förbättrad tandhälsa
• Konkreta exempel på ”Vad händer när vi äter”?
• Sambandet vila/vatten/fluor
• Nödvändigheten av att hålla god munhygien
• Utdelning och demonstration av tandvårdsprodukter och deras användningsområden.
• Informationen har anpassats efter elevernas ”verklighet” och språkkunskaper.
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Eleverna har fått besvara en enkät avseende kostvanor/munhygien och tandvårdskontakter i samband med informationstillfällena.
Resultat och erfarenheter
•
•
•
•
•
•

•
•

Samarbetet med skolpersonalen och eleverna har fungerat mycket bra.
Munhygienen har förbättrats och fluoranvändningen har ökat.
Andelen som hade > 5 kostintag per dag minskade.
Andelen som hade regelbunden tandvårdskontakt ökade.
30 procent besöker tandvården endast vid akuta besvär.
Många uteblev från tandvården på grund av svårigheter att förstå den
skriftliga kallelsen. Nu framförs kallelsen muntligt av tandsköterskan på
skolan.
Informationen har varit enkel och lätt att förstå med mycket bilder och
konkreta exempel på sockerintag och frätskador.
Information har getts om vikten av att ge småbarn en bra start utan godis- och
läskintag.

Utvärdering
Upprepad enkät, se resultat ovan.
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3. Profylaktiskt Tandvårdsarbete för Elever med Särskilda Behov
Marielundsgymnasiet, Norrköping

Kontaktperson
Henrietta Jakolini, tandsköterska, elevassistent vid Marielundsgymnasiet och före
detta tandsköterska.
Projektledare
Anna Arumskog, bitr. rektor, Marielundsgymnasiet
Samarbetspartners
Lärare, kökspersonal, elevråd, skolledning, föräldrar.
Målgrupp
Elever, 450 stycken, 16–20, år vid Marielundsgymnasiets Individuella Program, SFI
och SV2. Elevernas föräldrar.

Bakgrund
Marielundsgymnasiet har i ett tidigare projekt arbetat för att nå ut med tandvårdsinformation till elever med särskilda behov. En stor andel av eleverna kommer från
länder som har en annan matkultur än den svenska. Elevernas matvanor påverkas av
tillgången på mat, läsk och sötsaker i sin nya omgivning. Skolan vill nu engagera
personal från köket och cafeterian för att skapa ett bättre utbud av mat och mellanmål
i skolan.

Syfte
Syftet med detta projekt är
o att motverka försämring av invandrade elevers kostvanor efter ankomsten till
Sverige
o att skapa en god grund för tandhälsa
o att erbjuda en mer balanserad kost med mindre intag av fett och socker.

Genomförande
Augusti 2005–juni 2006
• Bildande av en samrådsgrupp bestående av kökspersonal, elevråd, tandsköterska, skolledning, vars arbetsuppgift var att månadsvis utarbeta en
matsedel som uppfyller kraven för en välbalanserad diet. I samarbete med
elevrådet har utbudet i cafeterian förändrats.
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•

•

•

En dialog har initierats med skolledningen, läskleverantörer och elevrådet i
syfte att kunna få bort de läskautomater som finns på skolan. Slutmålet är att
kunna ersätta samtliga läsksorter med naturliga fruktjuicer.
Parallellt har tandsköterskan haft tandvårdsinformation i första hand inriktad
till nya elever som nyligen fått sin kommunplacering i Norrköping. En
uppföljning av andraårselever som redovisat behov av fortsatt stöd har också
ägt rum.
På sikt önskar vi att även en föräldragrupp ska kunna omfattas av tandvårdsinformationen. Vi avser därför att utnyttja föräldramötena och utvecklingssamtalen för att göra föräldrarna uppmärksamma på nödvändigheten att
bibehålla sunda matvanor, anamma god munhygien och upprätthålla
regelbundna kontakter med tandvården i syfte att tillförsäkra sig om gott
tandstatus.

Resultat och erfarenheter
Saft och måltidsdryck har ersatts med vatten. Subventionerad fet mjölk har ersatts
med mellanmjölk. Enbart fiberrikt osötat bröd erbjuds. Alla smörgåsar innehåller
grönsaker. Till måltid serveras osötat knäckebröd. I caféet har 75 % av allt godis
tagits bort. Periodvis serveras frukt till lunchen. Lunchen innehåller rikligt med
grönsaker från salladsbuffé. Grädde har ersatts med mjölk i matlagningen.
God kommunikation har skapats med lärare och elever.
Det har varit svårt att helt få bort läskedrycker från skolorna. Marielund hör
organisatoriskt ihop med Hagagymnasiet och Floristgymnasiet. Coca Cola är
fortfarande den läsk som säljs mest. Fortsatt arbete behövs för att få bort sötade
läskedrycker. Eleverna på Marielundsgymnasiet Individuella program följer inte
samma typ av schema som de nationella programmen på övriga gymnasier i
Norrköping. Teoretiska studier kombinerade med praktik och/eller andra kurser gör
det svårt att på ett strukturerat sätt följa upp insatserna. Det faktum att skolan också
har en kontinuerlig intagning samt att eleven kan välja att inte fullfölja sin studieplan
gör inte uppföljningen lättare.
Profylaktiskt arbete med föräldragrupper gav svag respons. Denna information är
mycket resurskrävande både i form av tid men också tillgång på tolkar som kan
förmedla budskapet på hemspråket.

Utvärdering
Utvärdering har gjorts löpande under projektets gång och visar att vi utan större
svårigheter fått eleverna att acceptera de förändringar som beskrivits ovan och som
syftat till att skapa större medvetenhet om sundare matvanor.
Godisförsäljningen har inbringat mindre intäkter än tidigare. Frukt har på ett naturligt
sätt kommit att ersätta godiset.
Bedömningen av arbetet med föräldragrupper har blivit att genomförandet inte kan
försvaras då kostnaderna blir höga i förhållande till hur många föräldrar vi når.
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4. Barn är VIKTiga i Motala
Folktandvården Kyrkogatan, Motala

Projektledare
Liselotte Wålinder, klinikchef senare ersatt av Gunilla Aronsson, klinikchef
Folktandvården Kyrkogatan, Motala
Projektgrupp
Ann-Charlotte Thunemar, hälsosamordnare, Närsjukvården i västra Östergötland,
Lotta Kenne, tandsköterska, Inga-Lena Jonås, tandhygienist, kliniksamordnare.
Samarbetspartners
Tandvård, barnhälsovård och skolhälsovård.
Målgrupp
5-7-åringar och deras föräldrar i Motala, 2005.
Bakgrund
I Folkhälsovetenskapligt centrums rapporter ”Fördjupad analys av tandhälsan hos
barn och ungdomar” 2001:3 och 2003:5, redovisas ett samband mellan sjuklighet och
socioekonomisk klustertillhörighet i Östergötland. En slutsats som dras i rapporterna
är att kartorna är användbara för planering av riktade tvärsektoriella hälsoinsatser i de
socioekonomiskt och tandhälsomässigt tyngst belastade områdena. Analysen visade
att Motala kommun har tre områden med den lägsta socioekonomiska statusen. I
dessa rapporter bekräftas också att tandhälsan är en faktor som visat sig vara en god
indikator på socioekonomiska förhållanden.
Övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Detta
har kartlagts hos barn och ungdomar i åldrarna 5 och 10 år i rapporten ”Kartläggning
av barns vikt och viktutveckling i Östergötland” (Folkhälsovetenskapligt centrum
2003:2). Resultaten bekräftar att övervikt och fetma hos barn i åldrarna 5 och 10 år är
ett hälsoproblem i Östergötland. Kartläggningen visar också att geografiska
skillnader föreligger på såväl länsdels- som kommunnivå. Störst andel barn och
ungdomar med övervikt och fetma finns i den Västra länsdelen. Rapporten hänvisar
också till DS Ludwig, K.P., SL Gortmaker ”relation between consumption of sugarsweetened drinks and childhood obesity” Lancet, 2001, där rikligt intag av söta
drycker har visat sig vara associerat med fetma.
Motiverande samtal är en samtalsmetodik som utarbetats av Millner och Rollnik
1991. Denna samtalsmetodik har utvärderats av Lena Lindhe Söderlund, Marianne
Angbratt samt Elisabeth Wärnberg Gerdin i en rapport från Folkhälsovetenskapligt
centrum 2004:7. Metodiken uppfattas som mycket positiv och är framgångsrik för att
få till stånd en livsstilsförändring hos patienter med behov av detta.
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Syfte
Att påverka barn och ungdomar i ”socioekonomiskt svaga områden” till kost- och
munhälsovanor som förebygger dålig tandhälsa, samt därmed också förebygga
utvecklingen av övervikt och fetma.

Planerat genomförande
2005-2006
• Uppbyggnad av tvärsektoriell samverkan mellan skolsköterskor i Motala
kommun, landstingets distriktssköterskor inom barnhälsovården i Motala,
Korpen i Motala samt Folktandvården i Motala.
• Samarbete kring målgrupperna 5-åringar och deras föräldrar på barnavårdscentralen, BVC, samt 7-åringar och deras föräldrar hos skolsköterskan i elevhälsovårdens lågstadium.
• Utveckling av kommunikationen kring livsstilsfrågor, genom gemensam
utbildning i samtalsmetodiken ”Motiverande samtal” för tandhygienister,
profylaxsköterska, skolsjuksköterskor och distriktssköterskor.
• Utveckling av hälsosamtal i Folktandvården, avseende övervikt, kost och
motion relaterat till karies.
• Utarbetande av en kortfattad manual för att inleda motiverande samtal med
föräldrar vid undersökning av 6-åriga barn.

Resultat och erfarenheter
−
−
−

−

Utbildning i ”Motiverande samtalsteknik” har genomförts för fyra
tandhygienister och en tandsköterska under 2005.
En manual togs fram och används vid samtal med föräldrar och barn vid 6årsundersökningen och vid samtal med föräldrar till småbarn.
Barnhälsovården och skolhälsovården ansåg sig av olika skäl inte ha
möjlighet att fortsätta med projektet. Fokusgruppsintervjuer genomfördes
under våren 2006 med alla deltagare i projektet innan beslut om att avsluta
arbetet togs våren 2006.
Hygienisterna och tandsköterskan har genom utbildningen i ”Motiverande
samtal” och dialogen med skol- och barnhälsovården tillförts nya kunskaper
och använder metodiken i motiverande samtal vid patientmöten för att
påverka till en mer hälsosam livsstil.

Utvärdering
Planerad uppföljning: Enkät till medarbetare i barnhälsovård, Folktandvård och
Korpen för att utvärdera manualen för föräldrasamtalen.
Enkät till föräldrar efter 6-årsbesöket för att utvärdera innehållet i hälsosamtalet.
FoU rapport med titeln ”Att arbeta preventivt med överviktiga barn är lättare sagt än
gjort” är under sammanställning och presenteras under 2007.
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5. Screening av småbarn vid BVC i Hageby och Navestad
Folktandvården Hageby, Norrköping
Projektledare
Henrik Skage, klinikchef, Folktandvården Hageby
Projektgrupp
Anne Kallås Eriksson, tandsköterska, Britt-Marie Tente, tandsköterska,
Lena Sjöberg, tandläkare.
Samarbetspartners
Tandvård, Personal vid BVC Hageby och Navestad
Målgrupp
Barn i åldern 6-18 månader vid besök på BVC, 2006.
Bakgrund

Syfte
Att uppnå förbättrad munhälsa hos de små barnen i upptagningsområdet. Detta bör
även borga för en förbättrad munhälsa i högre ålder. Att i samarbete med BVC tidigt
identifiera barn/familjer med hög risk för karies.

Genomförande
•
•

•

Utbildning och information till BVC-personal om karies etiologi och
kariessituationen hos barn i upptagningsområdet.
Överenskommelse med BVC-personalen om hjälp med att riskgruppera barnen
och att förmedla kontakt med Folktandvården för de barn som har hög
kariesrisk och som inte redan har etablerat kontakt med tandvården.
Återkopplingsmöte med BVC-personalen i oktober 2006 med uppdatering och
överenskommelse om fortsatt samarbete.

Resultat och erfarenheter
Folktandvården Hageby och BVC vid Hageby vårdcentral har i och med detta projekt
etablerat ett gränsöverskridande samarbete som båda parter är nöjda med. Samarbetet
har funnits under lång tid men vi anser oss ha ”vässat” denna organisation för att nå
ett bättre resultat. Folktandvården Hageby har som ambition att komma längre i detta
samarbete, men avslutar i och med detta projektet som sådant.
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Utvärdering
Av de barn som kliniken ej nått för riskbedömning via ordinarie rutin, och sedan
BVC ”fångat upp” och klassat som högrisk, kommer cirka 50 % till oss för klinisk
bedömning och diskussion om hur vi kan hjälpas åt för att förändra kariessituationen
i familjen.
Vi förväntar oss kunna utläsa munhälsoeffekten vi kommande EPI-rapporter. Vi
följer deft=0 och deft> 5 avseende 3 och 6 åringar. År 2005 kommer främst antalet ,
via BVC, screenade barn med superrisk, krisk-3, att följas. Vi vet från EPI 2003 att
cirka 30 barn per årskull har k-risk 3 och finner att målsättningen är att nå dessa barn
med föräldrar innan 2-års ålder.

Fortsättning
Fortsatt utveckling av samarbetet med BVC-personalen i löpande verksamhet.
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6. Utbildning av eldsjälar/ledare i Hageby-Navestad
Folktandvården Hageby, Norrköping
Projektledare
Henrik Skage, klinikchef, Folktandvården Hageby.
Projektgrupp
Anne Kallås- Eriksson, tandsköterska, Britt-Marie Tente, tandsköterska,
Lena Sjöberg, tandläkare.
Samarbetspartners
Tandvård, Syrianska församlingen, Bosniska islamska föreningen, Ditt nya Hageby/
Hyresbostäder, TIWAS idrottsförening.
Målgrupp
Småbarn med stora behandlingsbehov i Hageby-Navestad, 2006.
Bakgrund
I området Hageby/Navestad finns ett antal forum för att sprida information kring
nuvarande situation med små barn och stort tandvårdsbehov. Ett antal personer
”eldsjälar” religiösa ledare och föreningsledare ingår i ett omfattande nätverk i vårt
område. Att utnyttja deras möjlighet att nå familjer som inte själva söker oss är målet
med detta projekt.

Syfte
Att skapa samarbete med befintliga nätverk, för att uppnå förbättrad munhälsa hos de
små barnen i upptagningsområdet och skapa förutsättningar för förbättrad munhälsa
även i högre ålder.

Genomförande
•

•

Via befintliga nätverk i området tar klinik/klinikchef kontakt med berörda
personer. Problemet med små barn med omfattande behandlingsbehov
belyses och studiebesök och utbildning vid kliniken genomförs. Vidare
motiverar vi personerna att i respektive forum informera om kariesproblematiken i föreningen/församlingen som de representerar och var
klinikens rådgivning finns att tillgå.
I mars 2006 samlades medarbetare från Folktandvården Hageby och
representanter från: Bosniska föreningen, An Nor-skolan i Norrköping,
Syrianska kulturföreningen (Mamre-kyrkan), ”Ditt nya Hageby”, Svenska
kyrkan (S:t Johannes församling), Marieborgs folkhögskola, Lokala hälsorådet. Deltagarna fick information om tandhälsoläget där Hageby skiljer ut
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sig från andra delar av länet. Tandvårdens verksamhet beskrevs och intresse
av samarbete efterfrågades. Samarbetsidéer togs fram och diskuterades.

Resultat och erfarenheter
Projektet pågår och slutrapport förväntas under 2007.
Mycket stort engagemang hos mötesdeltagarna. Flertalet anmälde intresse av fördjupat samarbete runt tandhälsofrågorna.

Utvärdering
Vi förväntar oss kunna utläsa munhälsoeffekten vi kommande EPI-rapporter. Vi
följer deft=0 och deft> 5 avseende 3 och 6 åringar.
År 2005 kommer antalet personer vi utbildat och som genomfört egen information i
sitt forum att följas. Målsättningen är att nå minst 5 av de största sammanslutningarna
i vårt upptagningsområde.
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7. Utökat samarbete med BVC
Folktandvården Sparven, Norrköping
Projektledare
Ann Ingemansson Hultqvist, klinikchef , Folktandvården Sparven.
Projektgrupp
Gunnel Sundström, tandsköterska, Liselotte Wenner-Persson, tandhygienist, Personal
på BVC Såpkullen, Väven och Öster Tull
Samarbetspartners
Tandvård, barnhälsovård.
Målgrupp
Småbarn inom Folktandvården Sparvens upptagningsområde.

Bakgrund
Barn och ungdomar, boende i Folktandvården Sparvens upptagningsområde, hör till
dem som enligt den årliga tandepidemiologin har sämst tandhälsa i Östergötland.
Värst är situationen för 12-19-åringar. Mest belastat är innerstadsområdena med
skolorna: Gustav Adolf och Ljura.

Syfte
Att minska kariesförekomsten hos barn bosatta inom upptagningsområdet.
Genomförande
•
•

•

Personalen på Barnavårdscentralerna har från Folktandvården fått information,
dels muntligt men även broschyrmaterial som stöd i sitt arbetet på BVC.
För att dela med oss av vår vardag på Folktandvården och för att ”peppa” BVCpersonalen i vår strävan att hitta kariesriskbarnen så har avidentifierat, olika
patientfall presenterats i form av kariesstatus på barn med karies i mjölktandsbettet.
Folktandvården har beskrivit klinikens rutiner för externa och interna insatser
som BVC information, individuella 18-månaderskontroller med riskgruppering,
samt det individuella omhändertagandet som planeras för varje barn.

Resultat och erfarenheter
I de möten som varit mellan BVC och Folktandvården har ett gemensamt utbyte av
erfarenheter och information kommit till stånd. Viktigast här har varit en ambition att
”larma” till varandra när barn med föräldrar, är i behov av extra insatser
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(kariesprofylax) och stöd. Tyvärr har vi även kunnat konstatera att de föräldrar med
barn som uteblir från tandvårdsbesöken även uteblir hos BVC. Här finns ändå en
strävan att hitta dessa barn i andra fora till exempel öppna förskolor, dagis och i
förskolan. Vidare har projektet gjort att kontakterna mellan Barnavårdscentralerna
och Folktandvården underlättats.

Utvärdering
Idag vet vi hur många barn som har hål vid första undersökningen - detta borde
minska på sikt. Det är ännu för tidigt att se förändringar i tandepidemiologin. Det tar
ytterligare några år innan förändringar statistiskt kan påvisas.

Fortsättning
Samarbetet planeras fortsätta för att tillvarata nya möjligheter och att långsiktigt
förbättra munhälsan.
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8. Utåtriktad verksamhet i Skäggetorp
Folktandvården Skäggetorp, Linköping
Projektledare
Håkan Rofors, klinikchef, Folktandvården Skäggetorp.
Projektgrupp
Anita Persson, tandsköterska, Helen Peterson Skantz, tandläkare, Parvaneh
Khodavirdili, tandsköterska.
Samarbetspartners
Tandvård, Hemkunskapslärare, Fritidsledare, Lärare, Skolledning
Målgrupp
Elever i årskurs 7, 8, 9 på Skäggetorpsskolan, höstterminen 2005.
Bakgrund
Skäggetorp är ett område med många, ofta barnrika familjer av olika nationaliteter.
Sociala problem, språksvårigheter och dålig tandhälsa förekommer hos en stor andel
av innevånarna. Skäggetorpsskolan hade under läsåret 2005/2006 ett ”hälsoår” med
olika insatser för att förbättra hälsan hos skolans elever.
Syfte
Att försöka påverka barn och ungdomar i sin vardagliga, naturliga miljö och väcka
nyfikenhet och intresse för en mer hälsoinriktad livsföring.
Att pröva nya metoder för hälsofrämjande i arbete, i samarbete med skolan.
Genomförande
•
•
•
•

Förbättring av sammansättningen av frukost och mellanmål i samarbete med
elevrådet och den tvärsektoriella hälsogruppen.
Planering, inköp och servering av frukost. Serveringen sköttes av elever i
årskurs 9.
Subvention av frukost för skolans elever under 17 veckor.
Enkätundersökning

Resultat och erfarenheter
Erfarenheterna var mycket positiva av samarbetet med skolan och mottagandet
mycket positivt från eleverna.
Cirka 71 frukostar serverades per dag. Tidsåtgången för administration blev något
större än beräknat, medan kostnaderna för inköp av varor blev lägre än förväntat trots
att fler frukostar serverades än man planerat.
Den positiva hälsoinriktningen på skolan består även efter att projektet avslutats.
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Utvärdering
Uppföljning gjordes kontinuerligt under projektets gång med skolans rektor, lärare
och övrig berörd personal och elever. Här undersöktes elevfrekvens, måltidskvalitet,
etcetera.
Efter projekttiden gjordes utvärdering via hälsoenkät. Denna sammanställdes och
utvärderades av projektgruppen.
•
98% tyckte att frukostprojektet i skolan var bra.
•
90% var nöjda med frukostens innehåll.
•
93% tyckte att priset, 5kr, var bra.
•
70% åt frukost varje dag, av dem åt 19% i skolan varje dag och 53% någon
gång i veckan.
•
68% åt lunch i skolan varje dag.
•
41% blir aldrig ”godis-sugna” om de ätit frukost.
•
56% känner sig piggare om de ätit frukost.
Fortsättning
Fortsättning önskvärd om man kan hitta former för finansiering.

- 22 -

9. Frukost på Rydsskolan
Skolhälsovården Rydsskolan, Linköping
Projektledare
Gunilla Hallström, skolsköterska, Rydsskolan.
Projektgrupp
Anders Granquist, verksamhetschef, Rydsskolan, Dan Lundin, fritidsledare,
Kulturcentrum, Birgitta Jonsson, tandhygienist, Folktandvården Ryd.
Samarbetspartners
Skolhälsovård, Tandvård, Skola, Fritidsgård
Målgrupp
Högstadieelever på Rydsskolan 2006, cirka 220 elever.
Bakgrund
Vid skolhälsovårdens hälsosamtal med eleverna (81 personer) framkom att många
mådde dåligt. De hade ofta ont i huvudet (35 %) och/eller ont i magen (26 %). Många
kom i säng sent, hade svårigheter att somna på kvällen (20 %) och var trötta i skolan
varje dag (15 %). Flera av eleverna åt sällan frukost på morgonen (15 %) och en del
hoppade dessutom över lunchen. Flera elever har lång resväg till skolan. Skolan har
också sedan höstterminen två fotbollsklasser i åk 7. Flera olika invandrargrupper bor
i Rydsområdet. Många ungdomar i området har dålig tandhälsa.
Syfte
−
−
−
−

Att ge eleverna goda frukostvanor.
Att verka för en god tandhälsa.
Att göra eleverna mer aktiva i skolarbetet.
Att förbättra inlärning och beteende.

Genomförande
•
•

•

•

Enkät vid projektets start.
Frukost serverades tisdag-fredag kl. 7.45-9.45 i skolans matsal under
vårterminen 2006. Frukosten bestod av ostsmörgås, mjölk och en frukt.
Kostnaden för eleven var 5 kr. Personal från Kulturcentrum var ansvariga.
Ansvarig prickar av på en klasslista hur många elever som äter.
Under höstterminen 2006 flyttades frukosten till elevernas uppehållsrum och
serverades måndag-fredag 7.45-10.00 med hjälp av skolpersonal en dag i
veckan och av Kulturcentrum fortsatt 4 dagar/vecka. Frukosten utökades med
fil eller yoghurt. En dag i veckan gräddades frallor vilket blev mycket
uppskattat.
Enkät efter avslutat projekt.
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Resultat och erfarenheter
Såväl lärare som elever har upplevt det som positivt när eleverna ätit frukost i
uppehållsrummet. Många elever vistas i uppehållsrummet och där finns alltid en
vuxen att prata med. Några lärare deltar i frukosten och kan då påverka elever som
inte ätit frukost hemma.
Många elever har kommit till skolsköterskan och bett om huvudvärkstablett för att de
haft ont i huvudet eller mått dåligt på annat sätt. Har det varit på morgonen har
skolsköterskan delat ut en frukostbiljett. Skolsköterskan har också delat ut
frukostbiljetter gratis till elever som varit i stort behov av frukost. Det har varit elever
som har lång skolväg eller som av olika anledningar inte äter frukost hemma. Om
eleverna fått huvudvärk senare på dagen, har skolsköterskan bjudit på ett äpple (från
frukostprojektet). Många elever har fått frukt på grund av huvudvärk men endast en
har kommit tillbaka för att få en huvudvärkstablett!

Utvärdering
Rektor och lärare vid Rydsskolan upplevde positiva effekter hos eleverna under
frukostprojektet.
Under två veckor besvarade 20 elever en uppföljningsenkät som visade att:
•
45% av eleverna hade huvudvärk en gång i veckan eller oftare.
•
45% hade ont i magen en gång i veckan eller oftare.
•
20% hade svårt att sova varje natt.
•
25 % kände sig trötta varje dag.
•
30% åt aldrig frukost hemma.
•
60 % åt frukost i skolan flera gånger i veckan.
•
60% hade någon fysisk aktivitet på fritiden mer än en gång i veckan.
Personalens uppfattning är att de elever som äter frukost i skolan till stor del är de
som tidigare aldrig åt frukost hemma, som ofta hade ont i huvudet och magen och
kände sig trötta.

Fortsättning
Frukostprojektet fortsätter med förlängt projektstöd under 2007 och kommer
sannolikt att drivas i liknande form i skolans regi efter projekttidens utgång.
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10. Frukostprojekt på Solhagaskolan
Skolhälsovården, Solhagaskolan, Linköping
Projektledare
Gunilla Hallström, skolsköterska
Projektgrupp
Inger Sandin, rektor Solhagaskolan, Birgitta Jonsson, tandhygienist, Folktandvården
Ryd
Samarbetspartners
Skolhälsovård, Tandvård, Skola
Målgrupp
Elever från förskoleklass till åk 6 på Solhagaskolan.

Bakgrund
Solhagaskolan är en låg- och mellanstadieskola i bostadsområdet Ryd, som är ett
område med hög arbetslöshet och sociala problem. Solhagaskolan har en stor andel
barn med invandrarbakgrund.
Många elever har dåliga matvanor och äter inte frukost på morgonen. Detta leder till
att de inte orkar följa med i skolarbetet. Enligt skolsköterskan har många elever ont i
magen, ont i huvudet, känner sig trötta och trivs inte i skolan. Detta leder också till
konflikter och försämrade kamratrelationer.

Syfte
Att ge eleverna goda frukostvanor för att:
−
eleverna ska orka med skolarbetet
−
ge ökad lust till lärande
−
ge lugnare skoldag med färre konflikter
−
ge god tandhälsa
−
motverka övervikt och fetma
Genomförande
Läsåret 2006/2007
•
En ”plusjobbare” anställdes som ansvarig för frukostserveringen.
•
Kyl/frys köptes in.
•
Beslutades att servera frukost varje skoldag, klockan 7.30-8.00 till en kostnad
för eleverna på 3 kr. Frukosten består av bröd, smör, ost, fil eller yoghurt och
frukt. Frukosten står uppdukad och eleverna tar för sig och brer smörgåsarna
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•

•

själva. Frukostserveringen startade efter höstlovet 2006 och planeras pågå
hela vårterminen 2007.
Beslutades att om en lärare tycker att en elev verkar trött och inte har ätit
frukost hemma kan eleven få en smörgås och yoghurt. Läraren kontaktar
hemmet och talar om detta för att föräldrarna ska bli medvetna om frukostens
betydelse.
Från och med vecka 9 beslutades att låta frukosten vara avgiftsfri för att
kostnaden inte ska vara ett hinder för de elever som bäst behöver den.

Resultat och erfarenheter
Antalet elever som deltar i frukosten ligger mellan 13 och 32 per dag. Skolpersonalen
upplever att det är de elever som annars inte skulle ha ätit frukost som deltar. Det är
lugnt och rofyllt i matsalen när eleverna äter sin frukost och den ansvariga personen
finns där och småpratar med dem. Vederbörande följer upp hur många som äter
frukost. Det är i stort sett samma grupp som äter frukost varje dag. Den ansvariga
håller ordning och beställer varor. Det upplevs som mycket positivt att det är en och
samma person varje dag och en person som eleverna trivs med.
Utvärdering
Projektet är ännu ej avslutat
Enkät ska lämnas till barn/föräldrar och lärare med frågor om barnens välbefinnande,
skolprestationer samt uppträdande och trivsel i skolan.
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11. Temadagar: Hälsa hela kroppen, Bäckskolan
Folktandvården Berga, Linköping
Projektledare
Ann-Chatrin Gerking,
Folktandvården Berga

tandsköterska

och

Ewa

Johansson,

tandsköterska,

Projektgrupp
Margaretha Karlsson, IVF, Bäckagårdens intresseförening, Gunilla Andersson och
Karin Lindskog, skolhälsovården, Helena Järnåsen, dietist VC Berga, Charlotte
Lövdahl, Korpen.
Samarbetspartners
Tandvård, Primärvård, Skolhälsovård, Intresseförening.
Målgrupp
Elever, från förskoleklass till åk 6 på Bäckskolan.

Bakgrund
Bäckskolan , med 253 elever, ligger i ett socioekonomiskt svagt område i stadsdelen
Berga i Linköping. Inom området finns en hög andel barn med dålig tandhälsa
jämfört med andra delar av Linköping. Språksvårigheter är vanligt då cirka 70 % av
barnen har invandrarbakgrund. På skolan talas 14 olika språk! De största språken är
assyriska och kurdiska (sorani).

Syfte
Att genom information om kost, allmänhygien, munhygien och motion öka
förståelsen för vikten av att uppnå en bra hälsa som berör hela kroppen.
Att minska kariesaktiviteten genom att koppla ihop tandhälsa med kost, kroppsvård
och daglig motion.
Att sätta fokus på kommunikationen mellan vården och eleverna och deras föräldrar.

Genomförande
Läsåret 2005/2006
•
Vi knyter kontakt med Margaretha Karlsson på Bäckagården som är en
internationell vänskapsförening (IVF) med verksamhet sedan 1999. Här möts
föräldrar, och far-och morföräldrar till barnen som vi arbetar med. De vuxna
behövs som stöd i arbetet med projektet som är inriktat på sambandet en frisk
kropp och kost, munhygien, kroppshygien och motion.
•
Margaretha Karlsson ger oss kunskaper om religion och olika kulturer i
området vid informationsmöten i Vänskapsföreningen.
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•
•
•
•

•

Samarbete startas med skolsköterskorna som känner eleverna och deras
föräldrar och är en viktig tillgång i projektet.
Föräldramöte på skolan med presentation av projektet och de ansvariga.
Tolkning till de två största språken.
Enkät till alla elever med frågor om kost- motions, hygien- och tandvårdsvanor, innan projektet startades.
Tre temadagar, med fyra stationer, genomfördes i Bäckskolan:
1. Allmän hygien med skolsköterskorna.
2. Motion med Korpen
3. Kostinformation med dietisten från Vårdcentralen Berga.
4. Munhygien med tandsköterskorna från Folktandvården Berga
Dagen inleddes med frukost bestående av mjölk, fil, flingor, yoghurt, grovt
bröd med skinka, ost, tomat och gurka. Som mellanmål serverades frukt.
Under temadagen vid besöket hos tandsköterskorna fick eleverna fylla i enkät
1 med frågor från de olika stationerna.
Utdelning av en fluortablett/dag till eleverna i skolan.

Resultat och erfarenheter
Samarbete med internationella vänskapsföreningen har kommit igång. Vi har kommit
i kontakt med många invandrarföräldrar, även mor- och farföräldrar som hjälper till i
familjerna. Kommunikationsproblem på grund av språket har delvis överbryggats
med hjälp av informationsblad på 10 olika språk. Informationsbladen har tagits fram
av Statens beredning för medicinsk utvärdering.
Projektet har väckt intresse även utanför skolan. Den 17:e november 2005 kom
Östgöta Correspondenten och en grupp politiker från Linköpings kommunstyrelse på
besök.

Utvärdering
Projektet har utvärderats med en uppföljningsenkät.
Enkätfrågor

Enkät 1
233 elever

Enkät 2
189 elever

Svarade ja

Svarade ja

Dricker du läsk/saft eller annan söt dryck mer än 3 gånger per
vecka?

30%

31%

Äter du godis/sötsaker mer än 3 gånger per vecka?

18%

21%

Brukar du ha med dig frukt till skolan att äta som mellanmål?

73%

69%

Äter du frukost varje dag?

88%

81%

Äter du lunch i skolan?

100%

99%

Borstar du tänderna morgon och kväll?

96%

83%

Är det bra att barn rör på sig minst 1 timma per dag?

94%

95%

Är det bra att alla vuxna rör på sig minst en halvtimma per dag?

91%

88%
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Vidare analys av resultaten visade att de som ofta drack sötade drycker, också åt mer
godis och borstade tänderna mer sällan än de som hade hälsosammare kostvanor.
De som regelbundet åt frukost på morgonen hade också frukt med till skolan i större
utsträckning än de som inte åt frukost på morgonen.
Åsikterna om vikten av motion visade inget samband med kostvanor och
tandborstvanor.
Enkät 1 lämnades ut under temadagarna när eleverna var engagerade i projektet.
Enkät 2 lämnades ut ett år senare då eleverna hade mer distans till informationen i
projektet, vilket kan förklara det sämre resultatet.
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12. Mina tänder och bra mat
Folktandvården Berga, Linköping

Projektledare
Lina Jarledal, tandhygienist, Folktandvården Berga.
Projektgrupp
Helena Järnåsen, dietist, Vårdcentralen Berga, personal på förskolan Linden.
Samarbetspartners
Tandvård, Primärvård, Förskola
Målgrupp
Barn 4-6 år, personal och föräldrar på daghemmet Linden. 22 barn var inskrivna.

Bakgrund
I bostadsområdet Berga finns områden med lågt socioekonomiskt status och dålig
tandhälsa hos barn och ungdomar. Personalen på dagiset Linden hade visat intresse
för samarbete runt munhälsa och hade själva noterat plack och mörka fläckar på
barnens tänder. Linden är ett mångkulturellt dagis med många andra hemspråk än
svenska (bland annat assyriska, bosniska, polska, kurdiska och albanska). Då 4-5
åringar till sin natur är nyfikna och vetgiriga och personalen visat intresse för
samarbete, beslutade vi oss för att vända oss till denna grupp. Barnen bor ofta kvar i
samma område upp till 19-års ålder och längre. Vi hoppas därför kunna påverka deras
situation genom insatser under småbarnstiden.

Syfte
Att ge barnen en bra start och bra grund för kost och egenvård för munnen. Att väcka
deras intresse för god munhälsa och funderingar kring bra och mindre bra mat. Att få
dagispersonal och kökspersonal att arbeta mer medvetet med god munvård och bra
kost. Att förbättra munhälsan hos såväl dagispersonal som barn i upptagningsområdet.

Genomförande
2005-2006
•
Möte med dagispersonalen om projektets upplägg och samarbetsformer.
•

Föräldramöte med enkät om munvård och kostvanor. Information om
projektets syfte och upplägg. Information och tips om mat och tänder.
Informationsblad på respektive hemspråk delades ut. Åtta föräldrar deltog.
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•

Information till personalen med tonvikt på regelbundna måltider, dolt socker i
maten, hjälp med tandborstning efter frukost och alternativa
födelsedagsfiranden utan glass och sötsaker. Alla barn behöver hjälp med
borstning två gånger per dag.

•

Kontaktperson på dagis påbörjade informationen till barnen. Hon visade
tänder på modell och läste ur en bok om kroppen.

•

Barnträffar för 4-5 åringar på dagis med tandhygienist, dietist och
dagispersonal. Genomgång av enkät, mat, dolt socker, ledsna och glada
tänder och tandborstning med fluor. Barnen fick en påse med tandborste,
tandkräm och tandvårdsinformation att ta hem. De barn som äter frukost på
dagis fick en tandborste att använda efter frukost med hjälp av personalen.
Introduktion av arbetsmaterial, sång och bilder att rita, som personalen skulle
arbeta vidare med tillsammans med barnen.

•

Ny träff med barnen efter sommaren. Flera nya 4-åringar och några av de
barn som var med under våren. Uppföljningsenkät till barn, föräldrar och
personal.

•

Insamling av enkäter och samtal om fortsatt arbete med temat tänder och mat.

Resultat och erfarenheter
I början av projektet var personalen intresserade och engagerade. Kökspersonalen
hade haft möte med andra ”kökskollegor”. I Linköpings kommun hade man just
beslutat att inte servera onödigt söta produkter som t.ex. smaksatt fil på dagis.
Personalen var dock ovillig att ta bort ”lyckan” med glass och sötsaker från
födelsedagsfiranden och ”fredagsmys”. Det var svårt att få personalen att hjälpa till
med tandborstning.
När projektets kontaktperson hade slutat på dagiset var det ingen annan som tog vid.
Arbetsmaterialet fanns inte kvar efter sommaren.
Barnen var för små för att kunna besvara en enkät. Svårt att få in svaren från
föräldrarna. Vi vet inte om det berodde på språksvårigheterna eller bristande
engagemang.
Totalt tog kringarbetet runt projektet mer tid än planerat.
Utvärdering
Kort sammantaget har det varit ett givande projekt. Bra start som sedan mynnade ut i
sämre kooperation pga. personalrotation inom dagisverksamheten. Men med vetskap
om att de få barnen som medverkade visade sig minnas delar av vår information
känns det bra. Vi hoppas bara på att föräldrarna även kommer att ändra sina vanor
hemma. Det finns mycket kvar att göra för att få en bra kooperation från föräldrar i
hemmen. Personalen tyckte att det var givande när vi samtalat med dem, men vi hade
eftersträvat mer verksamhet mellan personal och barn mellan våra möten. Det
onödiga sockret i mellanmål har försvunnit parallellt med projektet. Personalen
meddelade oss också att föräldrarna uppskattat att vi var där.
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Enkäterna till barn, föräldrar och personal har sammanställts för att kunna mäta
kunskaperna om tänder och kost före och efter vårt samarbete. Epidemiologiska
tandhälsodata kommer att följas upp under tre år efter projektets start.

Resultat av enkäterna
Föräldraenkäten
Första enkäten,17st

•

Frukost: 12 respondenter svarade att barnen åt frukost, tre att de gjorde det
ibland och två att de inte åt frukost. Vanligaste måltidsdrycken var mjölk,
följt av vatten.

•

Godis: 18% av barnen åt aldrig godis, 64% åt godis 1-2 gånger per vecka,
12% åt godis flera gånger per vecka och 6% varje dag.

•

Tandborstning: 71% borstade tänderna på morgonen, 82% borstade på
kvällen och fick hjälp. Alla utom en använde fluortandkräm.

•

Tandhälsa: 59% trodde att deras barn hade friska tänder, 30% trodde att
barnen hade hål i tänderna, 12% visste inte om barnen hade hål i tänderna.
Alla föräldrar utom en tyckte att det var viktigt att ha friska tänder. Två
föräldrar ansåg sig inte ha tillräckliga kunskaper för att hålla barnens tänder
friska.

Uppföljningsenkäten, 5 st

Sämre resultat än första enkäten, men materialet är för litet att dra några slutsatser av.
Personalenkäten
Resultat av personalenkäten visade att hela personalen ansåg att de hade möjlighet att
påverka barnens tandhälsa till exempel genom att hjälpa till med tandborstning efter
frukost. Kokerskan ansvarar för vilken mat som serveras. Glass var vanligt vid
födelsedagsfirande, men detta hade slutat vid uppföljningsenkäten.
Barnenkäten
Återkoppling från barnen: Vid första mötet deltog nio av elva barn och vid
uppföljningen fyra av tio. Barnen hade svårt att formulera vad som var bra mat för
kroppen. Däremot svarade de på hur man får hål. Tandtroll, Karius och Bactus var
svaren vid första träffen. Socker och godis angavs som orsak till hål i tänderna vid
uppföljningsträffen. På frågan hur ofta man åt godis svarade barnen vid första träffen,
två gånger i veckan, nästa gång på lördagar. Hur ofta man drack läsk: första träffen
var svaret på helger, andra träffen, varje dag, på helgerna eller inte alls. Vid båda
tillfällena svarade barnen att de borstade tänderna dagligen, någon enstaka utan hjälp
från mamma eller pappa.

Fortsättning
Samarbetet mellan tandhygienist och dietist kommer att fortsätta under andra former.
Projektet har gett oss insikt om varandras kunskaper och stärkt oss i våra yrkesroller.
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13. Mat och spädbarns tänder
Folktandvården Berga, Linköping
Projektledare
Lina Jarledal, tandhygienist, Folktandvården Berga
Projektgrupp
Helena Järnåsen, dietist Vårdcentralen Berga
Samarbetspartners
Tandvård, Primärvård.
Målgrupp
Nyblivna föräldrar i Berga och Johannelund. I området föds ca 250 barn per år.

Bakgrund
Upptagningsområdet för Folktandvården Berga innehåller områden med lågt
socioekonomiskt status. I dessa områden finns en högre andel barn och ungdomar
med dålig tandhälsa jämfört med områden med bättre socioekonomiska förhållanden.
Barnen bor ofta kvar upp till 19 års ålder och längre. För att tidigt kunna påverka
barnens framtida tandhälsa valde vi att vända oss till föräldrar med 6-7 månader
gamla spädbarn.

Syfte
Att skapa ett intressant diskussionsforum för att väcka intresse hos nyblivna föräldrar
för hur man bäst sköter barnens tänder. Att öka medvetenheten om bra matval. Att
uppnå bättre folkhälsa med piggare och friskare barn, genom god munvård och bra
matvanor i vårt upptagningsområde. Att barnen ska ta med sig sina goda vanor under
uppväxten och in i vuxen ålder.

Genomförande
September 2005- juni 2006
•
Genomgång av projektet med BVC Berga och Johannelund.
•

Utarbetande av enkät tillsammans med FHVC.

•

BVC rekommenderar att föräldrarna kallas när barnen är 8-9 månade för att
inte sammanfalla med BVC information om mat då barnen är 6 månader.

•

Föräldrar kallades per brev till gruppinformation. Båda föräldrarna skulle ges
möjlighet att vara med. Barn under 1 år kunde medfölja. Informationsmötena
ägde rum i personalrummet på Folktandvården Berga. Enkät 1 skickades ut
med kallelsen och kunde lämnas anonymt vid mötet.
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•

•
•
•
•
•

Informationsmöten genomfördes med innehållet:
Maten i Ditt barns vardag, dietist Helena Järnåsen:
o Måltidsordning
o Tallriksmodellen
o Hur ser en bra frukost ut? Fällor?
o Hur ser ett bra mellanmål ut? Fällor?
o Drycker: Vad bör man välja till huvudmålen, mellanmålen?
o Sockerfällor
o Vikten av att hela familjen samlas vid en måltid. Varför är det så viktigt?
o Kan föräldrar och barn äta samma mat?
o Grönsaker: Hur mycket ska man kämpa?
o Bra och dåliga uttryck: Vad kan vi säga?
Hur sköter jag mitt barns tänder på bästa sätt? tandhygienist Lina Jarledal:
o När tänderna börjar eruptera
o Var bakterierna finns och hur det ser ut
o Friskt och sjukt tandkött
o Vad händer när vi stoppar något i munnen
o Initial karies, manifest karies
o Småätande- söta drycker i nappflaska
o Napp-/ tumvanor, munbakterierna smittar över till nappen
o Hur man på bästa sätt borstar på sitt barn
o Visning av olika barntandborstar
o Vikten av fluor i tandkräm
o Vad man bör tänka på om man har egen brunn
o Tips på vad man kan göra vid olycksfall.
Utlämning av tandborste, tandkräm och informationsmaterial.
Information om projektet sattes upp både på BVC Berga och BVC Johannelund.
Tog kontakt med ”Corren” för att sprida kännedom om projektet och öka deltagarantalet.
Artikel om projektet i ”Corren” 14 januari 2006.
Uppföljningsenkät skickades ut tre månader efter informationsmötena.

•

Sammanställning av enkäter och projektrapport.

Resultat och erfarenheter
Till informationsträffarna kom cirka 40% av de familjer som kallats. Oftast kom bara
den ena föräldern. Vi hade svårt att få ut adresser från BVC och tog därför ut dem
från Folkbokföringen istället. Till de första mötena kallades 8 föräldrapar per gång,
därefter ökades antalet kallade för att få ihop grupper om cirka 6 personer. Ibland
följde även äldre syskon med. Även dessa fick tandborste och tandkräm. Det var
dålig uppslutning vid de första träffarna. Vi diskuterade hur vi skulle nå dem som inte
närvarade. Folkhälsovetenskapligt centrum rekommenderade ett extra utskick till
specifika adresser men BVC konstaterade att man inte kunde/borde kalla efter
nationalitet/flerspråkighet, eller dem som bodde i ett område med extra svagt
socioekonomiskt status. Detta då dessa föräldrar inte alltid var de som behövde mest
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hjälp. Istället skulle BVC marknadsföra oss mer och be dem som inte varit på
informationsmöte att ringa för tid. Informationslappar sattes upp på BVC. Antalet
deltagare ökade under våren. Om ökningen berodde på att BVC marknadsfört oss
mer, eller att folk fått upp ögonen för den unika möjligheten till information efter
artikeln i ”Corren” är oklart. Det viktiga var och är att fler kommer och att vi når en
bredare målgrupp. Under informationsmötena diskuterade föräldrar och informatörer
spontant med varandra om idéer och gav varandra förslag på hur man kan agera i
dessa frågor i hemmet. Vid ett möte deltog en mamma med utländsk bakgrund. Hon
fick informationsmaterial om viktiga punkter på sitt hemspråk.
I samband med detta projekt fick öppna förskolan i Berga kyrka upp ögonen för våra
informationsträffar. De önskade ett informationsmöte en lördag på en av deras
föräldrafrukostar. Våren 2006 genomförde Lina Jarledal en sådan information med
titeln ”Sockersöta tänder”. Detta uppskattades och kommer därför att upprepas vid
fler tillfällen framöver. De föräldrar som var där hade barn i åldrarna 0-5 år.
Utvärdering
Totalt deltog 58 personer av 206 kallade, plus 2 som själva sökte upp oss. 47
besvarade uppföljningsenkäten. Vi har hört oss för hos de föräldrar som närvarat, om
vad de tyckte om informationen. Föräldrarna har uppskattat informationen. En del var
nytt för dem, en del var repetition som kan behövas för att ”vakna” igen.

Enkätresultat
Andelen familjer som åt frukost och lunch ökade. Andelen familjer som åt godis flera
gånger i veckan, ökade. Andelen familjer som drack vatten till måltid, mellanmål och
vid törst ökade markant. Det var fler som borstade tänderna på kvällen än på
morgonen. Andelen som borstade tänderna ökade, liksom användning av
fluortandkräm, fler hjälpte sina barn med borstningen och kände sig säkrare på att de
fick rent. Andelen föräldrar som ansåg att deras egna vanor avseende kost,
tandborstning och tandvårdsrädsla kan överföras till barnen ökade (se tabell på nästa
sida).
Samarbetet med BVC fungerar bra och BVC-personalen ”remitterar” barn och
familjer med behov av hjälp från tandvården.
Tandhälsans utveckling kommer att följas upp, med hjälp av tandepidemiologin vid
treårsundersökningen.
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FRÅGAN besvarad med JA

Enkät 1

Enkät 2

Äter familjen frukost?
Äter familjen lunch?
Äter familjen middag/kvällsmål?

95%
91%
98%

98%
100%
98%

Vid hur många tillfällen sker intag av föda i genomsnitt per dag?
3-5 gånger
6-8 gånger
9 gånger eller mer

72%
25%
4%

48%
50%
2%

Hur ofta köper familjen snabbmat?
1gång eller mer/dag
1-3 gånger/vecka
1-3 gånger/månad

2%
11%
87%

2%
13%
85%

Hur ofta äts godis i familjen?
Aldrig
1-2 gånger /vecka
Flera gånger /vecka
Varje dag

11%
77%
9%
4%

11%
72%
13%
4%

Vad dricker familjen oftast till maten?
Vatten
Mjölk
Söt dryck
Annat

71%
35%
5%
2%

79%
23%
11%
9%

Vad dricker familjen oftast till mellanmålen?
Vatten
Mjölk
Söt dryck
Annat

28%
38%
10%
22%

62%
28%
9%
11%

Vad dricker familjen oftast vid törst
Vatten
Mjölk
Söt dryck
Annat

88%
3%
5%
5%

94%
0%
2%
4%

Har ert spädbarn fått sin första tand?

41%

98%

Om ni har fler barn i hemmet:
Borstar era barn tänderna på morgonen?
Borstar era barn tänderna på kvällen?
Får era barn borsta med fluortandkräm?
Får era barn hjälp med att borsta tänderna?
Känner ni er säkra på att ni får rent i barnens munnar?

80%
90%
84%
85%
32%

83%
96%
96%
96%
50%

100%

100%

Tror du att ni har kunskap om hur ni kan hjälpa ert barn att hålla
tänderna friska?

90%

92%

Har ditt barn problem med magen som du kan relatera till kosten?

12%

7%

6%

6%

92%
92%
83%

98%
98%
87%

Tycker du att det är viktigt att dina barn har friska tänder och en bra
hälsa?

Upplever du ditt barn överviktigt?
Tror du att man kan överföra sina vanor till barnen när det gäller:
Mat
Tandborstning
Tandvårdsrädsla
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14. Hälsoprojekt på Klockaretorpsskolan
Folktandvården Skarptorp, Norrköping
Projektledare
Ann-Christine Olson, klinikchef, Folktandvården Skarptorp
Projektgrupp
Tandsköterska, tandläkare, gymnastiklärare, skolsköterska, livsmedelskonsulent,
fritidsledare.
Samarbetspartners
Tandvård, skola, fritidsgård, skolhälsovård, livsmedelsbranschen.
Målgrupp
Elever och deras föräldrar i klass 1 - 6 på Klockaretorpsskolan

Bakgrund
I stadsdelen Klockaretorpet finns bostadsområden med lågt socioekonomiskt status.
Barn och ungdomar inom dessa områden har märkbart sämre tandhälsa och uteblir
ofta från sina tider på Folktandvården Skarptorp. En stor andel av barnen och
ungdomarna har invandrarbakgrund. Personalen på Klockaretorpsskolan har uppmärksammat barnens sämre allmänna hälsa, dåliga matvanor och sämre tandhälsa.
Folktandvården Skarptorp har tillsammans med Klockaretorpsskolan genomfört ett
gemensamt hälsoprojekt där flera olika aktörer är engagerade.

Syfte
Att få barnen mer uppmärksamma på vad en god tandhälsa och allmän hälsa betyder
för dem.
Att förbättra barnens matvanor, fysiska hälsa och tandvanor.

Genomförande
Våren 2005
•
Planeringsträffar med tandvårdspersonal och skolpersonal inför
”Hälsoveckan” som planerades i mars 2005.
•
Hälsoveckan genomfördes med:
o Tandvårdslektioner med tandsköterskan, anpassade till respektive
årskurs.
o Tipspromenad och belöning i form av tandborste, tandkräm,
broschyrer och Lypsyl.
o Lektioner med skolsköterska, lärare och livsmedelskonsulent om god
hälsa, goda matvanor och bra fysiska aktiviteter.
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•

Föräldramöte med tandsköterskan en kväll på fritidsgården ”Klockis”, dit
flertalet av Klockareskolans barn går efter skolan slut. Information gavs om
barnens tandhälsa, om goda tandvårdsvanor och bra matvanor.

Resultat och erfarenheter:
Detta projekt har lett till fler kontakter med Klockaretorpsskolan, där vår
tandsköterska nu är ett ”naturligt” inslag med regelbundna besök. Samtliga klasser får
också fluortabletter dagligen.
Ytterligare kontakt med skolans rektor resulterade i fler föräldramöten.
Tandsköterskan har på kvällstid informerat föräldrarna i Klockaretorpsskoplans
förskoleklasser och årskurs 2 om god tandhälsa och goda matvanor.

Utvärdering
Enligt skolans personal ser de att barnen efter den genomgångna ”hälsoveckan” fått
ett större intresse för hälsofrågor och de ser också en viss förbättring av deras
matvanor.

Fortsättning
Projektet är avslutat men samarbetet med skolan fortsätter. Under hösten kommer alla
5:e klassare att få en kokbok ”Ung och hungrig” för att själva kunna laga till enklare
rätter och mellanmål.
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Folkhälsovetenskapligt centrum
i Östergötland
Hälsans hus
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Telefon: 013- 22 88 33
E-post: fhvc@lio.se

