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Motion av Tara Twana (s) om att barn och 
ungdomar med astma riskerar karies  
 

Barn och ungdomar med astma drabbas ofta av karies och tandköttsinflammation än 

andra jämnåriga utan astma. Det visar forskare i en avhandling från Sahlgrenska 

akademin.  

 

Det är därför viktigt att vi tidigt är uppmärksamma på sambandet mellan astma och 

tandhälsa. Ett förslag är att även undersöka problematiken i Stockholms län. 

Resultaten av avhandlingen visar hur viktigt det är att tidigt få ett samarbete mellan 

sjukvården och tandvården när det gäller astmasjuka barn för att förebygga karies 

och tandköttsinflammation.  

 

Forskarna har undersökt barn både med och utan astma i åldrarna 3, 6 och 12–16. I 

avhandlingen undersöktes även unga vuxna med och utan astma mellan 18-24 år. 

Fynden i denna grupp var nästan identiska som i gruppen med 12–16-åringar men 

skillnaderna mellan astma och kontrollgruppen var inte lika stora. 

Orsaken till att barn med astma oftare drabbas av karies är att barnen med astma 

munandas mer. Det leder till att de blir torra i munnen och därtill dricker mer söta 

drycker. Det kan vara en bidragande orsak till att barnen med astma har mer hål i 

tänderna. En annan faktor som kan påverka att barnen utvecklar karies är lägre halt 

av salivsekret, vilket beror på att även medicineringen mot astma leder till 

muntorrhet. Barnen mellan 12 och 16 år i undersökningen hade också oftare 

tandköttsinflammation än barn utan astma.  

 

Forskningen visar vikten av att arbeta för ett vårdprogram mellan sjukvården och 

tandvården i förebyggande syfte.  

 

Med anledning av ovan föreslås  

 

att tandvården tillsammans med hälso- och sjukvården ska utveckla de 

förebyggande vårdprogramen i syfte att förtydliga kopplingen och 

mellan tandhälsa (karies) och andra sjukdomar tex astma. Målgruppen 

ska vara såväl barn och ungdomar, deras föräldrar samt för personal 

inom tandvård 

 

 



 

 
 

2 (2) 

att hälso- och sjukvården skapar förutsättningar för att forskning ska 

kunna genomföras för att visa på hur faktorer relaterade till astma tex 

astmamedicinernas påverkar den orala hälsan  
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