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Hur hanterar vi fluorrädslan 
vid mötet med oroliga 
föräldrar?

Göran Dahllöf

Avdelningen för Pedodonti, Odontologiska 
institutionen, Karolinska Institutet, Stockholm.

Hur kan det vara så?

SvD i dag

Peckham et al. J Epidemiol Community Health 2015 Jul;69(7):619-24

Viktigaste folkhälsoåtgärderna

Viktigaste 
folkhälsoåtgärder 
under 1900-talet

Förebygga 
hjärtinfarkt 
och stroke

Trafiksäkerhet

Kontroll av 
infektionssjd

Vaccination Säker mat

Mödravård

Familjeplanering

Fluorprevention

Tobaksprevention

Säkra 
arbetsplatser

Ten great public health achievements – USA .MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1999, 48(12):241-3.

Mitt eget universitet

Ten great public health achievements – USA .MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1999, 48(12):241-3.

Så hur skall vi bemöta 
denna oro från föräldrars sida?
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Innehåll i föreläsningen
§ Hur skall vi bemöta 

föräldrar som är oroliga 
för fluor?

§ Vilka är de förmodade 
hälsoriskerna?

§ Sociala mediers roll?
§ Mediernas dramaturgi
§ Inte använda fluor om 

det inte har effekt

Frågeställningar
§ Erik N: Är fluor i tandkräm ofarligt för alla, 

eller kan man vara extra känslig?
§ Erik: Hur påverkas sköldkörteln av 

fluoranvändning? 
§ Mari: Tycker tandläkare lika? Min kompis 

tandläkare säger hon kan använda Aloe 
Vera

§ Pia: Sluta ät SOCKER så behövs ingen fluor
§ Mia: jag och min man tycker olika, han vill 

använda fluorfri tandkräm men inte jag till 
vårt barn. hur ska jag övertyga honom?

svt.se/nyheter/lokalt/smaland/chatten-avslutad-las-fragorna-och-svaren-har

§ Berätta, vad är det som oroar dig 
med att använda fluortandkräm till 
ditt barn?

§ Fluor är ett gift, finns till och med i 
råttgift, det är farligt att ge till barn

Hur bemöta föräldrar, I

§ Var har du fått den här 
informationen? På vilket sätt skulle 
fluor vara farligt?

§ Hur pass skrämmande är detta med 
att använda fluor för ditt barn på en 
skala från 1-10? - få en uppfattning 
om intensiteten

Hur bemöta föräldrar, I

§ Är det så här du menar?
§ Ja det stämmer att fluor är giftigt i 

väldigt höga doser. Men det gäller ju 
också för många andra mineraler 
och till och med vitaminer 

§ Det stämmer att fluor lagras i 
kroppen och framför allt barn lagrar 
en större del av det fluor de får i sig 

Hur bemöta föräldrar, I

§ Vill du höra hur jag ser på detta?

§ Fakta hur du själv ser på frågan, 
att det inte är enkelt, för och emot, 
kontext

Fråga innan man ger 
information
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Karies minskar trots 
oförändrad sockerkonsumtion

Downer MC. Community Dent Health 1999;16(1):18-21

Effekten av sockerbrist 
och fluor tillförsel

§ I Schweiz under 
andra världskriget 

§ Andelen kariesfria 
7-åringar

§ Idag 80% 
kariesfria

Marthaler TM Caries Res. 1967;1(3):222-38.

Det stämmer att höga 
doser av fluor inte är nyttigt

Rekommendationer

Gränsvärden i Europa Barn sväljer tandkräm

Ålder Vikt 
(kg)

Mängd 
tandkräm 

(g)

Mängd 
svald 

tandkräm 
(%)

Mängd 
(mgF/kg) 
vid 1000 

ppm
2 11.9 1.16 48 0.047
3 14.3 1.16 48 0.039
4 16.3 1.12 42 0.029
5 18.3 1.00 34 0.019
6 20.6 1.32 25 0.013

Granath L et al. Community Dent Oral Epidemiol 1985;13:273-6.
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§ Hur tänker du 
om det som du 
har hört?

§ Viktigt att möta 
de tveksamma 
med respekt 
och förståelse

Utforska hur föräldern 
uppfattat informationen

§ Är det lätt idag att äta en kost som 
inte innehåller socker?

§ Fyllningar
§ Extraktioner

Vilka kan konsekvenserna bli att 
avstå från fluor?

Bristande tillit till experter Viktigaste folkhälsoåtgärderna

Viktigaste 
folkhälsoåtgärder 
under 1900-talet

Förebygga 
hjärtinfarkt 
och stroke

Trafiksäkerhet

Kontroll av 
infektionssjd

Vaccination Säker mat

Mödravård

Familjeplanering

Fluorprevention

Tobaksprevention

Säkra 
arbetsplatser

Ten great public health achievements – USA .MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1999, 48(12):241-3.

Likheter mellan fluor- och 
vaccinationsmotstånd?

§ Hur såg det ut när de 
infördes?

§ De är säkra
§ Alltid funnits 

motståndare och 
tveksamma

§ Känsla
§ Professionen misstror 

motståndare

§ Finns biverkningar

Likheter Skillnader

Mediernas dramaturgi

Peckham et al. J Epidemiol Community Health 2015 Jul;69(7):619-24



5

Fluormotståndare hugger

vaken.se/vaken-hade-tyvarr-ratt-igen-vi-har-informerat-om-riskerna-med-fluor-i-10-ars-tid/ www.dn.se/nyheter/vetenskap/fluor-misstanks-ge-skoldkortelsjukdom/

www.dn.se/nyheter/vetenskap/fluor-misstanks-ge-skoldkortelsjukdom/ www.dn.se/nyheter/vetenskap/fluor-misstanks-ge-skoldkortelsjukdom/

www.dn.se/nyheter/vetenskap/fluor-misstanks-ge-skoldkortelsjukdom/

Dramaturgin fortsätter

Fluormotståndare Hela professionen

Internetanvändare söker 
hälsoinformation online

www.iis.se/lar-dig-mer/guider/svenskarna-och-internet-2010/halsa-och-vard-pa-internet/
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Kvinnor söker 
hälsoinformation online

www.iis.se/lar-dig-mer/guider/svenskarna-och-internet-2010/halsa-och-vard-pa-internet/

§ Föräldrar är osäkra 
och i behov av 
föräldrastöd

§ Råd och information 
baserad på egna 
erfarenheter

Föräldrastöd

Lind J. Föräldrstöd on-line. Tema Barn. Linköping University

Underbara Clara

http://underbaraclaras.se/2014/05/11/tandkramen-da/

§ Barnet kan bli förgiftat om man 
sväljer ner tandkräm – kan vara 
värre än man trott!

§ Eltandborste och ekologiska 
tandkrämer – Weledas tandkräm

§ Finns faktiskt tandborstar i trä

Konspirationsteorier

[http://www.itwill pass.com/health_fluoridation_shocking_facts.shtml] www.vaken.se/barn-i-rosengard-far-fluorsalt-i-farligt-experiment/
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Konspirationsteorier

§ Sälja restprodukter 
från atombombs-
tillverkning

§ Göra befolkningen 
dum och lydig

§ Sprida kommunism
§ Införa en ny 

världsordning

§ De som försvarar 
fluor är köpta av 
multinationella 
företag

§ Tänk om det är 
så?

[http://www.itwill pass.com/health_fluoridation_shocking_facts.shtml]

Förmodade risker med fluor

Sharifzadeh & Wegerman. Perceived dangers of fluoride, Karolinska Institutet 2017

Misstro

Verklig faraKonspiration Negativa 
erfarenheter

Naturlig hälsa

Emot auktoriteter
0ch vetenskap

Emot dagens
rekommendationer

Fluoranvändning
del av statlig 
konspiration

Anser att 
människor
blir sjuka 
av fluor

Fluor i tandkräm
är inte naturligt

Negativa erfarenheter
från tandvård 

eller fluor

Tveksam

Kvalitet på internetsidor

§ Syfte
§ Vilka riktar den 

sig mot
§ Vem står bakom
§ Vem betalar
§ Kan man komma 

i kontakt

World Health Organization Global Advisory Committee on Vaccine Safety

Trovärdighet
§ Var kommer 

informationen 
från

§ Uppdaterad
§ Balans
§ Länkar

Innehåll
§ Logisk design
§ Lätt att navigera
§ Enkelt språk
§ Viktig 

information 
högst upp

§ Läslighet

Läslighet

Kvalitet på internetsidor 
om vattenfluoridering

Frangos Z et al. Int Dent J, 2018; doi: 10.1111/idj.12377

Källkritik
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Choi AL et al. Environ Health Perspect 2012;120:1362-8

Moralism

Kommentarer

§ ”Det är tydligt att du, Therése, har valt 
att skyffla över eget ansvar för dålig 
kost för din dotter på den fluorfria 
tandkrämen. 

§ Tillåt inte att du själv och din dotter blir 
utnyttjade på detta sätt av mäktiga 
medier och yrkesgrupper som lever på 
att sälja på människor mediciner och 
kemikalier som de inte behöver 

tobiaslindberg.se/category/fluor/

§ Berätta, vad är det som oroar dig 
med att använda fluortandkräm till 
ditt barn?

§ Jag är orolig att hjärnans utveckling 
kan påverkas av fluor i tandkrämen

Hur bemöta föräldrar, II

Choi AL et al. Environ Health Perspect 2012;120:1362-8
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§ Var har du fått den här 
informationen? på 
vilket sätt skulle fluor 
vara farligt?

§ Är det så här du 
menar?

§ Bekräfta det som är 
riktigt 

§ Vill du höra hur jag ser 
på detta?

Hur bemöta föräldrar, II Neurodevelopmental toxicity:
still more questions than answers
§ Ingen ny studie – meta-analys av 27 

studier, ingen värdering av studierna
§ Områden med naturligt höga halter av 

fluor upp till 11.5 mg/L
§ Ingen kontroll på andra faktorer av 

betydelse – föräldrars utbildning, 
socioekonomi, vatten- och luftföroreningar 

§ Kontrollgrupperna använder fluor i 
rekommenderade doser

§ Ingen mekanism för hur fluor påverkar IQ

Gelinas J & Allukian M Lancet Neurol 2014;13(7):647-8

Vattenfluoridering – IQ
Inget samband

§ Choi  et al. 

Broadbent JM et al. Am J Public Health. 2015;105(1):72-76.

Varför skall vi tro på 
denna studie?

§ Nya Zealand
§ 2010-tal
§ Vattenfluoridering
§ Känd halt 0.85 

mg/L
§ Prospektiv studie
§ Koll på 

populationen

§ Kina
§ 1980-1990-tal
§ Naturligt vatten
§ Höga fluorhalter 

11.5 mg/L
§ Tvärsnittsstudier
§ Ingen koll på 

populationen

Broadbent JM et al. Am J Public Health. 2015;105(1):72-76.

Område IQ 7-13 år P IQ 38 år P
VF 100.0 100.2
Ej VF 99.8 ns 98.1 ns
Fluortandkräm
Alltid 100.2 100.0
Ibland 98.7 98.8
Aldrig 100.2 ns 101.1 ns

Broadbent JM et al. Am J Public Health. 2015;105(1):72-76.

Varför skall vi tro på 
denna studie?

Flynneffekten
§ Poäng på intelligens-

tester högre för varje 
år

§ Ökning av IQ med 3 
poäng per decennium

§ Bäst PISA resultat -
Hong Kong och 
Singapore som har 
vattenfluoridering

James Flynn: Why our IQ levels are higher than our grandparents',

http://www.youtube.com/watch?v=9vpqilhW9uI
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§ Hur tänker du 
om det som 
du har hört?

Utforska hur föräldern 
uppfattat informationen

Fluor och påstådda 
hälsorisker 

CancerHöftleds-
fraktur

Hjärt-kärl-
sjukdom

Intelligens

Fluor och påstådda 
hälsorisker 

§ <0.1-2.7 mg/L
§ 450 000i 

Sverige
§ Som aldrig 

flyttat

Exponering av fluor 
och höftledsfrakturer

Näsman P et al. J Dent Res 2013:92(1):1029-34

§ Fluor lagras in i ben ger 
skelettal fluoros

§ Registerstudie 470 000 
svenskar

§ Fluorhalt 0.1-2.7 mg/L
§ Ingen ökad risk för 

fraktur med högre 
fluorhalt

§ Tvärtom <80 år

Exponering av fluor 
och hjärtinfarkt

Näsman P et al. Sci Total Environ. 2016 Aug 15;562:305-11.

§ Fluor påverkar 
kärlväggens elasticitet?

§ Registerstudie 470 000 
svenskar

§ Fluorhalt 0.1-2.7 mg/L
§ Ingen ökad förekomst 

av hjärtinfarkt vid högre 
fluorhalt
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Exponering av fluor 
och hjärtinfarkt

Näsman P et al. J Dent Res 2013:92(1):1029-34

Exponering av fluor och 
osteosarkom

Näsman P et al. 2016; i manuskript

§ Ovanlig malign tumör
§ Fluor stimulerar osteo-

blast aktivitet
§ Födda från 1969 totalt 

363 fall
§ Fluorhalt 0.03-2.75 mg/L
§ Inget samband mellan 

fluorhalt och osteosarkom

SVT Nyheter 

Om man deltar i debatten 
får man mail!

Du har fått mail!

Inte använda fluor om 
det inte har effekt

Flourlackning som 
kariesprevention
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Fluorlackning 2 ggn/år 
från 1 till 3 år

Anderson M et al. Caries Res 2016;50:17-23 sdsdw.org/fluoride-facts/world-health-organization-data-tooth-decay/trends/

Ompröva gamla sanningar

§ Det som fungerade 
på 90-talet kanske 
inte fungerar nu

§ Lika viktigt att veta 
vad vi inte skall göra

§ Hur skall överföring 
av ny kunskap till 
vården ske

Påverkbara faktorer för 
den förväntade livslängden

70

Faktorer, grad av påverkan (%) Komponenter

Livsstilsfaktorer, 40% Motion, diet, tobak, alkohol, 
säker sex

Socioekonomiska faktorer, 30% Utbildning, arbete, familj, 
vänner, socialt nätverk

Sjukvård, 20% Kvalitet, tillgång

Fysiska omgivningsfaktorer, 10% Boende, arbetsplatssäkerhet, 
trafik, brandskydd, polis, 
cykelhjälm, säkerhetsbälte,
flytväst, osv

Brainerd MK. 2013, www.mayo.edu/people/mary-k-brainerd

Sammanfattning
§ Oro att använda fluor till barn
§ De doser vi använder är säkra
§ Motivera föräldrar till att reflektera 

över den information som finns på 
nätet, orsak - verkan

§ Vara tydlig i vår information 
§ Öva på hur den ges
§ Evidensbaserade metoder  

goran.dahllof@ki.se


