
JAG VILL ATT MITT BARN SKA 
FÅ VARA DELAKTIG I TANDVÅRDEN

SLUTSATSER

Viktiga faktorer för att ett barn ska vara delaktigt 
i sitt besök hos tandvården är enligt föräldrarna 
att tandvårdspersonalen ger barnet tillräckligt 
med tid och att de har tålamod. Föräldrar 
föredrog att möta tandvårdspersonal som är 
specialiserade på att möta barn med särskilda 
behov och gärna med kunskap om alternativa 
kommunikationsmedel, till exempel att 
kommunicera med bilder.

INTRODUKTION

Barn med Downs syndrom har en ökad risk för en sämre 

munhälsa. Det kan vara svårt för barnen att medverka i 

besöket hos tandvården och tandvårdspersonal som möter 

barn med Downs syndrom kan behöva kunskap om barn 

som behöver särskilt stöd. Syftet med den här studien var 

att undersöka hur föräldrar såg på sitt barns munhälsa, 

deras erfarenhet av tandvård för barn med Downs 

syndrom samt hur de upplevde sitt barns delaktighet i 

besöket hos tandvården.

METOD

RESULTAT

Föräldrar till 101 barn (51 pojkar och 49 flickor, medelålder: 
9,6  år) svarade på frågorna.

De flesta föräldrarna tyckte att deras barns munhälsa var bra 
eller mycket bra. Föräldrar som tyckte att deras barn hade en 
dålig  munhälsa  (8%) ansåg att deras barn hade svårt att vara 
delaktig i besöket hos tandvården och att genomföra 
röntgenundersökningar och olika behandlingar.  

Föräldrarna tyckte att bra tandläkare/tandhygienister gav 
barnen tillräckligt med tid och att de hade tålamod.  
Föräldrarna tyckte också att det var viktigt att personalen hade 
specialistkunskap  om barn med behov av särskilt stöd  och  
kunskap om alternativa kommunikationsmedel, till exempel 
att kommunicera med bilder. De uttryckte också en önskan att  
samordna olika undersökningar och behandlingar om barnet 
skulle sövas.
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Föräldrar till barn med Downs syndrom svarade på frågor i 
ett frågeformulär. Frågeformuläret innehöll frågor om 
barnens munhälsa, vilken tandvård de hade fått, vad som 
var viktigt för att besöket inom tandvården skulle bli lyckat 
samt föräldrarnas egen syn på sin munhälsa.

– EN STUDIE MED FÖRÄLDRAR TILL BARN 
OCH UNGDOMAR MED DOWNS SYNDROM
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