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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa evidens kring diabetes typ 1 och dess påverkan 

på barn och ungdomars orala hälsa.  

Metod: Studien var en allmän litteraturstudie. Inklusionskriterier var att de skulle ha publicerats 

mellan år 2008 till 2018, vara peer-reviewed granskade samt ha ett åldersspann på deltagare från 3  till 

18 år. Efter en kvalitetsgranskning bedömdes 21 artiklar uppfylla kriterier till grund för studien. 

Artiklarna som användes har samtliga studerat diabetes typ 1 och dess påverkan på barn och ungdomars 

orala hälsa. 

Resultat: Resultatet påvisade att sjukdomen diabetes typ 1 har en påverkan på barn och ungdomars 

orala hälsa. Gingivit, karies, parodontit, oral candidos, plack samt tandsten är orala besvär som har 

visat sig ha en högre prevalens hos barn med diabetes i jämförelse med friska barn, enligt tidigare 

evidens. Resultatet i studierna varierade i en viss utsträckning beroende på olika utfallsmått och 

metoder.  

Slutsats: En sammanställning av studier visade ett samband mellan barn och ungdomar med diabetes 

typ 1 och en försämrad oral hälsa, där plack och gingivitförekomsten var som högst. Mer forskning 

generellt krävs kring hur diabetes typ 1 påverkar den orala hälsan hos barn och ungdomar, i syfte om 

att få en heltäckande bild.  

Nyckelord: Gingivit, Karies, Parodontit, Plack, Saliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Diabetes type 1 

The impact on oral health of children and adolescents 

- A  literature Overview 

 
Summary 
Purpose: The purpose of the literature overview was to study evidence for type 1 diabetes impact on 

children and adolescents oral health. 

Method: The study was a general literature study. The inclusion criteria were that they should have 

been published between 2008 until 2018, peer-reviewed and have an age range of children up to 18 

years. After a quality review, 21 articles were used in this study. The articles that was used, have all 

studied diabetes type 1 and its impact on children and adolescents oral health. 

Result: The result showed that the disease type 1 diabetes has an effect on the oral health of children 

and adolescents. Gingivitis, caries, periodontitis, oral candidos, plaque and calculus are oral disorders 

that has been shown having a higher prevalence in children with diabetes in comparison to healthy 

children. The results in the studies varied to a certain extent due to different outcome measures and 

methods. 

Conclusion: Previous studies have shown a relationship between children and adolescents with type 

1 diabetes and their impaired oral health, where plaque and gingivitis were most prevalent. More 

research is generally required on how diabetes type 1 affects the oral health of children and adolescents 

in general. 

Nyckelord: Caries, Dental plack, Gingivitis, Periodontitis, Saliva 
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Inledning 
Diabetes mellitus är en vanlig folksjukdom hos både barn och vuxna över hela världen. Allt fler 

människor drabbas av sjukdomen, och enligt en studie har 382 miljoner människor i världen fram till 

år 2013 drabbats av diabetes mellitus. Med dessa siffror kan de förväntas ännu en ökning fram till år 

2035 (1). Inom tandvården är diabetes mellitus en av de vanligaste kroniska sjukdomarna som påverkar 

den orala hälsan. En nyligen publicerad systematisk litteraturstudie visade att det inte fanns tillräckligt 

med underlag om kunskap kring människor med diabetes och deras kännedom om sin orala hälsa. 

Studien genomfördes i 14 länder på totalt 27, 894 diabetesdrabbade individer. Det påvisades att dessa 

individer hade otillräcklig kunskap om hur deras orala hälsa påverkades av sjukdomen. Underlagen 

brister dessutom avseende praktiska åtgärder kring munhygienen som sker både i hemmet och inom 

vården. Detta har överlag resulterat i att diabetesdrabbade individer inte har tillräckligt med kunskap 

om diabetessjukdomens påverkan på den allmänna- och orala hälsan (2).  

Bakgrund 

Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus är en mångfaktoriell kronisk sjukdom som förekommer i olika typer och orsakas av 

olika faktorer, exempelvis genetik. Diabetes typ 1, diabetes typ 2, graviditetsdiabetes samt LADA (Latent 

autoimmune diabetes in the adult) är några olika typer av diabetes som en individ kan insjukna i. Den 

gemensamma faktorn för alla de olika typerna av diabetes är att individen har ett för högt blodsocker. I 

kroppen finns glukos som bland annat lagras i levern och hormonet insulin som lagras i 

bukspottkörteln. Vid obalans mellan dessa två ämnen bildas en hög blodsockerkoncentration i kroppen. 

Detta tillstånd ger upphov till den kroniska sjukdomen, diabetes (3). Diabetes typ 1 är en autoimmun 

sjukdom där kroppen slutar att bilda insulin. Därför behövs en ständig tillförsel av insulin genom 

injektion på grund av att kroppen själv inte kan tillverka det. Den andra formen av diabetes är diabetes 

typ 2 och är en mer komplex typ utav sjukdomen. Kroppen bildar fortfarande insulin men ett 

insulinmotstånd uppstår, vilket leder till att insulinmängden inte räcker till. De olika typerna kan ha en 

del likheter, dock är sjukdomsorsaken samt behandlingen helt olika beroende på vilken typ av diabetes 

individen har. Behandlingsmetoder för diabetes finns i olika behandlingsformer såsom läkemedel 

genom injektion och tabletter, eller med hjälp av kost och fysisk aktivitet (4). Individer som har diabetes 

kan antingen ha en kontrollerad eller en okontrollerad diabetes. Det som skiljer dessa tillstånd åt är 

regelbundenheten med kosten samt intaget av de dagliga medicinerna. Vid en kontrollerad diabetes har 

individen regelbundna måltider i samband med insulintillförsel. En individ med en okontrollerad 

diabetes som inte sköter de dagliga behoven för sjukdomen, riskerar att få ett ökat glykolyserat 

hemoglobin. Barn och ungdomar med diabetes mellitus drabbas främst av diabetes typ 1 som är en 

kronisk sjukdom de  får leva med hela livet  (5).  
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Diabetes typ 1  

Diabetes typ 1 har blivit en vanlig sjukdom bland barn och ungdomar globalt, då det uppskattas att cirka 

586 000 barn mellan 0-14 år har typ 1 diabetes. Siffror på ungefär 1,1 miljoner individer upp till 20 års 

åldern uppges ha sjukdomen. Under 80-talet insjuknade 400 barn i diabetes typ 1. Siffror från 2011 har 

visat att sjukdomen har fördubblats bland barn och ungdomar i jämförelse med siffrorna från 80-talet. 

Från 2017 anger siffror att individer som insjuknat i diabetes typ 1 har stabiliserats, men att det 

fortfarande är många barn som drabbas. I Sverige är 50 000 individer drabbade av diabetes typ 1, varav 

cirka 7000 är barn upp till 18 år visar siffror från 2017. Diabetes typ 1 framträder oftast innan 35 års 

ålder och därför är barn- och ungdomsdiabetes nästan alltid typ 1 (5). Vid typ 1 diabetes blir 

insulinproducerande celler som finns i bukspottkörteln förstörda av kroppens immunförsvar vilket 

bidrar till total insulinbrist. Detta tillstånd är kroniskt och behöver behandlas med insulin. När 70-80% 

av de insulinproducerande cellerna har förstörts uppstår symptom så som ökad törst, viktnedgång, 

trötthet och stora urinmängder. Vid typ 1 diabetes utsöndras stora urinmängder på grund av att sockret 

drar med sig vattnet via njurarna. I samband med den här processen sker stora vätskeförluster, vilket 

leder till extra törst hos dessa individer. Insulinbristen kan även ge upphov till problem i 

ämnesomsättningen, som medför viktnedgång och trötthet. Individer med typ 1 diabetes får insulin via 

injektioner med en insulinpump eller en insulinpenna. Detta beror på att mag-och tarmkanalens safter 

förstör insulinet om det sker via tablettform (7).  

 

En individ med diabetes typ 1 behandlas flera gånger per dag med exempelvis en insulinpenna. En 

insulinpenna efterliknar en penna med en spets av en kanyl. Det finns både engångspennor med insulin 

som efter förbrukning kastas direkt, men även insulinpennor som laddas med ampuller. Dessa ampuller 

byts ut när de tömts på insulin. Med insulinpennor kan en individ injiceras upp till 6-8 gånger per dag. 

Detta beror på att de har en flerdosbehandling, där de kombinerar direktverkande insulin och ett 

basinsulin, som är mer långverkande. Det direktverkande insulinet används i samband med måltider 

medan de långverkande injiceras en till två gånger per dag. Om en diabetiker med typ 1 inte använder 

en insulinpenna finns insulinpump, vilket är ett hjälpmedel som efterliknar kroppens egen frisättning 

av insulin. En tunn kanyl fästs under hudens fettvävnad, där insulinet tillförs med hjälp av en kateter. 

Pumpbehandling är en mer effektiv tillförsel av insulin då den styr mängden mer exakt vid användning 

(8).  

Allmänna hälsan hos diabetiker 

Den allmänna hälsan har ett samband med den orala hälsan och tvärtom, detta är tydligt hos individer 

med diabetes. En person som har drabbats av diabetes mellitus har en ökad risk för att få en försämrad 

allmän hälsa. Diabetesdrabbade individer har ett försämrat immunförsvar, vilket medför att 

inflammations risken ökar. Detta beror på att de vita blodkropparnas funktion blir nedsatt och kan 

därför inte bekämpa virus och bakterier på samma sätt som hos friska individer. Sjukdomen kan orsaka 

obalans med blodsockret i kroppen, vilket leder till olika symtom om sockret blir för högt eller för lågt. 

Dimsyn, trötthet, ökad mängd urin, sämre koncentrationsförmåga samt ett impulsivt beteende är 

kännetecken på att en diabetiker kan ha ett för högt blodsocker. Vid lågt blodsocker brukar individer 
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med diabetes själva känna av när en så kallad ”insulinkänning” uppstår. Personen drabbas då av 

blekhet, darrningar, illamående och hjärtklappning (5).   

 

Diabetiker har en ökad risk för fler komplikationer kring den allmänna hälsan på grund av sjukdomen. 

Detta i kombination med rökning ökar risken markant. Dödligheten hos individer med diabetes som 

röker är 1,5-2 gånger så hög som hos rökfria diabetiker. Passiv rökning är minst lika farligt för en person 

med diabetes, särskilt hos barn då de tar upp dubbelt så mycket nikotin i kroppen än vad en vuxen 

individ gör. En diabetiker som förbrukar alkohol har en ökad risk för att drabbas av för lågt blodsocker. 

Detta beror på att sockret från kroppens reservoarer hämmas av alkoholen. Om individen dessutom är 

berusad är det svårt att känna av om en insulinkänning är på väg. Det blir dessutom betydligt svårare 

för diabetikerna att under en berusning försöka höja sitt blodsocker genom att tillsätta den 

insulinmängd som behövs. Individen riskerar att få hjärnskador och hamna i djup medvetslöshet. (5,9)  

 

Ätstörningar är också en faktor som kan påverka en diabetikers allmänna hälsa så som den orala hälsan. 

Diabulimi kallas det när en individ lider av kombinationen bulimi och diabetes. Enligt en studie 

påvisade att cirka 9% av ungdomar med diabetes i åldern 11-18 år har någon form av ätstörning. Det är 

inget optimalt tillstånd för en diabetiker, då de behöver regelbundenhet i sin vardag för att fungera som 

bäst, vilket fördärvas vid ätstörningar. Blodsockerhalten blir vid detta tillstånd för hög eller för låg, och 

insulinnivåerna hamnar i obalans (5). 

Orala hälsan hos diabetiker 

En diabetikers orala hälsa kan skilja sig från en frisk individs munhåla. Socialstyrelsen anser att 

individer med diabetes har en högre risk för att drabbas av karies än friska individer (11). Detta kan 

bero på de olika medicinerna som ger upphov till muntorrhet i samband med  ett reducerat salivflöde, 

men också ett för högt blodsockervärde. Detta medför att dessa individer löper större risk för en sämre 

munhälsa, då de kan ha en ökad risk för infektionsbenägenhet kopplad till reaktionerna i 

immunförsvaret (10). Hos Socialstyrelsen kan det utläsas att det finns preventiva åtgärder med god 

prognos i förebyggande syfte av karies och parodontit hos individer med diabetes. De åtgärder som 

tagits fram har hög evidens, vilket innebär att det finns vetenskapligt underlag för tillämpning av dessa 

åtgärder inom tandvården. Preventiva åtgärder i samband med vårdprogram är av hög vikt för att 

individer med diabetes ska kunna bibehålla en god oral hälsa (11, 44).  

Riskfaktorer för den orala hälsan 

En faktor som kan orsaka en ökad risk till att en individ drabbas av något, exempelvis en sjukdom 

definieras som en riskfaktor. Karies är en multifaktoriell sjukdom, vilket innebär att den påverkas av 

flera olika faktorer. Kariesbakterier påverkas av vad individen äter och därför är kosten en viktig faktor 

för bakteriernas påverkan på tänderna. Detta gäller speciellt fermenterade kolhydrater som exempelvis 

chips och sockerrika produkter. Bakterierna upptar snabbt detta socker och en försämrad miljö i 

munhålan uppstår, som ökar risken för karies. Minst lika viktigt är det med ett regelbundet 

måltidsmönster, som innebär att inte småäta mellan huvudmåltiderna för att låta tänderna återhämta 
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sig. En individ som tidigare drabbats av karies är i en förhöjd riskzon för att drabbas av sjukdomen igen. 

Fluoret har därför en viktig roll hos individer som lider utav en högre kariesrisk, då fluoret är ett bra 

hjälpmedel som kan minska riskfaktorerna (12).  

 

En stor plackmängd som ansamlas på tänderna och inte tas bort kan ge upphov till gingivit som senare 

kan fortskrida till parodontit. Miljöfaktorer som påverkar en individ kan exempelvis vara cigaretter. En 

individ som röker kan ha en förhöjd risk med 4 gånger så mer än en nikotinfri individ att drabbas av 

parodontit. Rökare har det dessutom svårare att uppnå och svara på goda resultat från en 

parodontitbehandling än en icke-rökare. Parodontit vid en ung ålder kan öka risken för fortsatt 

exponering av bakterier och andra etiologiska faktorer ju äldre individen blir. Det har också påvisats 

finnas potentiella samband mellan aggressiv parodontit och genetiska faktorer. Stress är en annan 

riskfaktor som ses ha ett samband till parodontit. Beroende på svårighetsgraden av stressen och 

förekomsten av den, så kan den leda till en förhöjd risk för att drabbas av parodontit hos individen.  

Andra systemiska sjukdomar som diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och benskörhet har en koppling 

till parodontit. Individer med systemiska sjukdomar är dessutom i en riskgrupp för att drabbas av oral 

candidos. Oral candidos är en svampsjukdom som lättare drabbar individer med ett dämpat 

immunförsvar (12).  

 

I en studie utförd i England diskuterades det om hur viktigt det är med tidiga åtgärder i tandvården för 

att motverka tandsjukdomar som exempelvis karies. Detta i syfte om att tänder som växer och primära 

tänder överlag är väldigt känsliga och drabbas lättare av olika angreppsfaktorer, såsom karies. Lika 

viktigt är det med goda vanor och en bra kost i tidig ålder, så att det blir en rutin för barnet på lång sikt. 

Studien påpekar dessutom om hur viktigt det är med att tandvården skapar en bra och trygg relation 

med patienterna, i syfte om att bygga upp en tillit mellan behandlare och patient. Detta kan utveckla 

och framföra en effektiv hälsofrämjande insats både inom tandvården men även i samhället (35).  

Karies 

Karies är en sjukdom i munnen som orsakas av bakterier och är beskrivet som hål i tänderna. Kariogena 

bakterier såsom streptococcus mutans och laktobaciller kan skada såväl emaljen som dentinet och 

pulpan i tanden. Bakterierna fäster på tandytan och producerar syror som leder till att emaljen upplöses 

och bildar då små hål. Detta beror på att bakterierna livnär sig på sockret en individ konsumerar. När 

pH-värdet i munnen sjunker på grund av sockerintaget ökar benägenheten till kariesangrepp. Då pH-

värdet ligger under 5,5, börjar viktiga mineraler som fosfater och kalcium lämna tandens yta. Detta 

stadium kallas för demineralisering. För att återhämta mineralerna som hårdnar på tandens yta, 

uppfyller saliven en viktig funktion.  Salivens viktiga komponenter hjälper till att neutralisera pH-värdet 

så att en remineralisering sker. Om demineralisering sker för ofta hinner inte tänderna vila och 

återhämta sig. Det leder till att risken för karies ökar och för att risken för kariesangrepp ska minimeras 

så krävs ett normalt stimulerat salivflöde i munhålan. Ett normalt stimulerat salivflöde ska vara 

1ml/min, och är värdet under 0,7ml/min så är den stimulerade saliven för låg. Ett lågt salivvärde kan 

ge upphov till att individen lider av hyposalivation och kan medföra  muntorrhet. Om individen 
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upplever sig muntorr utan några uppvisade låga salivvärden, så har individen en subjektiv upplevelse 

av muntorrhet även kallat xerostomi. Beroende på om tanden har angripits av emalj-, dentin- eller 

pulpakaries, avgör de hur snabbt kariesangreppet kan utvecklas på de olika skikten. För att se och mäta 

om en individ lider av karies kan ett mätvärde som kallas för “Decayed Missing Filled Teeth” 

(DMFT/dmft) vara till hjälp. Genom ett DMFT/dmft värde visas hur många hål, saknade samt fyllda 

tänder individen har i munnen (13).  

  

Det kan vara miljön i munnen men även runt individen som orsakar karies, det vill säga multifaktoriella 

angreppsfaktorer. Multifaktoriella angreppsfaktorer kan vara en kariogen kost som innehåller mycket 

kolhydrater och socker. Även individens attityder och beteenden kring den orala hälsan påverkar 

personens munhälsovanor. Muntorrhet är en annan angrepps faktor, då salivflödet kan vara reducerat 

och inte kan skölja bort matrester ordentligt. Fyllningar och fyllningsskarvar hos individer är ett område 

bakterier ofta vill fästa på, vilket ökar risken för karies. Munhygienen är därför en av de viktigaste 

åtgärderna för att motverka karies. En god munhygienrutin bör bestå av regelbunden mekanisk 

rengöring med tandborste tillsammans med en tandkräm som innehåller natriumflourid samt 

approximala hjälpmedel som exempelvis tandtråd, mellanrumsborste eller tandsticka. Ett fluortillskott 

kan också vara att rekommendera dagligen i preventivt syfte (13). Enligt en studie utförd i Jönköping 

under en 40 årsperiod, kunde det ses att antalet kariesfria barn ökade generellt bland alla åldrarna 

genom åren. Studien utfördes mellan 1973 till 2013, där kariesfria 3- och 5-åringar låg på 69%  år 2003 

och ökade till 79% 2013. Även en ökning hos 15 åringar kunde ses då 43% var karies samt fyllnings fria 

år 2013 i jämförelse med 20% 2003 (14).  

Gingivit 

Gingivit, även kallat tandköttsinflammation, är en inflammation i mjukvävnaden runt tänderna som 

orsakas av bakterier. Gingivit får individer som har en bristande munhygien och är en av de vanligaste 

sjukdomarna i munhålan bland befolkningen, både hos vuxna och barn. Tillståndet orsakas av plack, 

som är en bakteriebeläggning och består av mikroorganismer som fäster på tändernas ytor. När dessa 

mikroorganismer koloniserar tandytan och förökar sig reagerar kroppens immunförsvar, och en 

inflammation uppstår (15). Ett gingival index (GI) är en mätmetod som uppvisar tandköttets tillstånd, 

det vill säga om det blöder och är irriterat eller om det är friskt. En vanlig mätmetod som används för 

att mäta gingival index är Löe 1967 (6). Symtom vid gingivit ett rött, svullet, glansigt, lättblödande och 

mjukt tandkött. För att ta bort plack så att inflammationen kan hämmas, så måste en utförlig mekanisk 

munhygienrengöring utföras med tandborstning samt approximala hjälpmedel. Om en plackansamling 

mekaniskt inte tas bort med hjälp av en tandborste, förkalkar saliven placket. Detta leder till bildning 

av tandsten i munnen (15). Med hjälp av ett plackindex (PLI) utförd av tandvårdspersonal, så mäts hur 

mycket bakteriebeläggningar en individ har på tänderna. Det finns många olika metoder som kan 

användas för att mäta ett plackindex, som bland annat Silness & Löe. Mängden tandsten som finns i 

munhålan, kan mätas med hjälp av mätmetoden Calculus Index (CI). Det finns även en mätmetod som 

kombinerar mätning av plack och tandsten kallad Oral hygiene index (OHI-S)(6). Gingivit är 

reversibelt, som innebär att tillståndet kan botas och bli friskt igen. Om en gingivit inte behandlas, kan 
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de leda till sjukdomen parodontit, med andra ord tandlossning (15). En studie från Jönköping som har 

studerat den orala hälsan i olika åldersgrupper från 1973 till 2013 visar att gingivit bland barnen mellan 

åldrarna 3-15 år har minskat generellt med åren. Mellan 1993 till 2013 har tandköttssjukdomen hos 15 

åringar minskat från 20,9% till 6,9% på dessa 20 år. Likaså hos 5 åringar påvisades en skillnad, då 9,3% 

år 1993 visade sig ha gingivit i jämförelse med 2013 då den procentuella siffran blev 1,8%. (16) 

Parodontit 

Parodontit är en tandköttssjukdom som leder till vävnadsnedbrytning och fästeförlust för tanden. Vid 

progression kan detta medföra tandlossning, då det har uppstått en inflammation i tandens 

upphängningsapparat. Upphängningsapparaten består av vävnader, ligament och ben som upplöses 

och förstörs vid parodontit. Inflammationen uppstår vid kroppens försvar mot bakterier som 

uppkommit vid en bristande munhygien. Tillståndet vid sjukdomen är irreversibelt, då parodontit kan 

stanna upp men förlorad vävnad och ben kan aldrig återskapas, till skillnad från gingivit som är 

reversibel och kan läka ut helt (15). Parodontitsjukdomen är en process som utvecklas långsamt och 

sällan ger varken besvär eller symtom. Den här processen kallas för kronisk parodontit och är den 

vanligaste typen av parodontal sjukdom bland befolkningen, speciellt hos äldre (17). Aggressiv 

parodontit är en fortskridande process som karaktäriserats efter sjukdomens nedbrytningshastighet. 

Det är vanligare bland barn och unga vuxna att drabbas av den här sortens parodontit i jämförelse med 

den långsamtgående kroniska parodontiten. Symtom för båda typerna av parodontit är svullet och 

rodnat tandkött, tandmobilitet, tandförflyttning samt blödande tandkött. Kliniska fynd som 

kännetecknar parodontit är blödande tandköttsfickor, synliga rotytor samt en bennedsäkning av 

käkbenet (15). Ett mätvärde som kallas för  “Community Periodontal Index” (CPI) används för att 

eventuellt kunna diagnostisera parodontit hos individen. I mätvärdet CPI innefattas både bleeding on 

probing (BOP) för att se eventuell blödning i tandköttsfickorna, tandsten- och fickdjupregistrering(6). 

Parodontit är generellt vanligare hos vuxna och äldre individer än hos barn och ungdomar. Däremot 

har forskare i en studie från Jönköping konstaterat att 24% av 15 åringarna år 1983 uppvisade 

parodontala fickdjup på mer än 4 mm, i jämförelse med 15 åringarna år 2013 med endast 2% (16).  

Problemformulering 

Diabetes mellitus typ 1 är idag en vanlig sjukdom bland barn och ungdomar globalt. Diabetessjukdomen 

kan ge en negativ påverkan på såväl den allmänna hälsa som den orala. Det visar sig finnas ett tydligt 

samband mellan en diabetikers allmänna hälsa i förhållande till deras orala hälsa. Sker det en obalans 

i kroppen så finns risken att det uppstår ytterligare besvär som följd. Det är av den orsaken väldigt 

viktigt att information som behövs för att kunna bibehålla en god oral hälsa ges till  dessa individer. Av 

den anledningen behöver tand- och vårdpersonal samt allmänheten kunna berikas med mer kunskap 

och betona vikten av sjukdomens påverkan på den orala hälsan i ett förebyggande syfte.  
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Syfte  

Syftet med studien var att sammanställa evidens kring diabetes typ 1 och dess påverkan på barn och 

ungdomars orala hälsa.  

 

Frågeställning: Hur beskrivs den orala hälsan hos barn och ungdomar med typ 1 diabetes i jämförelse 

med friska individer? 

Material & metod 

Design 

Studien var en allmän litteraturstudie som innebar att evidens uppsöktes genom granskning av 

vetenskapliga artiklar och kritiskt granskades. Därefter sammanställdes litteraturen och resultatet och 

redovisades i textform om det specifika ämnet som valdes ut. Anledningen till valet av den här 

vetenskapliga ansatsen var att det gav en möjlighet till fördjupning inom ämnet genom att studera flera 

forskningsundersökningar. Detta möjliggjorde en djupare förståelse och bredare kunskap kring 

ämnesområdet (18). 

Urval 

Urvalet bestod av artiklar med studier som involverade barn och ungdomar upp till 18 år med diabetes 

typ 1 utifrån ett globalt perspektiv. Litteratursökningen omfattade kunskap kring den kroniska 

sjukdomen diabetes mellitus typ 1 och dess påverkan på den orala hälsan gällande målgruppen.  

Datainsamling 

Sökningen av de vetenskapliga artiklarna genomfördes i olika databaser såsom Primo, Cinahl, Pubmed 

och DOSS (Dentistry & oral science source). Sökningen skedde systematiskt med specifika sökord i olika 

kombinationer som diabetes mellitus type 1, diabetes type 1, type 1 diabetes, child, children, adolescents, 

oral health, oral hygiene, dental health, dental care, oral care,  caries, periodontitis. För att öka antalet 

träffar vid sökningen användes trunkering med hjälp av ett asterix (*). Dessutom tillämpades MESH-

termer som utökade sökorden som till exempel type 1 diabetes mellitus, dental caries, dental decay, 

teenagers, youths, young people, young person. Även användning av booleska operationer som AND 

och OR tillämpades under sökningen. Detta medförde att det blev enklare att eliminera eller alternera 

sökord vid sökningen. Inklusionskriterierna för de vetenskapliga studierna var att de skulle vara 

publicerade mellan år 2008 fram till 2018. Det fanns inga begränsningar kring vilka länder studierna 

var utförda i, då arbetet omfattade studier globalt. Artiklar som inte var framställda på engelska eller 

som angavs vara review artiklar exkluderades. 
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Urvalsprocess 

Urvalsprocessen utfördes i tre delar. I den första urvalsprocessen 

valdes artiklarna ut baserat på titel. Genom den här processen 

beaktades relevanta titlar från artiklar, i avsikt att besvara 

studiens syfte (Bilaga 1). Vid sökning av artiklar uppkom 

dubbletter av titlar, vilket ledde till att en av dubbletterna 

exkluderades (Figur 1). 

 

Vid den andra urvalsprocessen lästes abstraktet utifrån utvalda 

titlar från den första urvalsprocessen. På detta sätt hade artiklar 

kunnat inkluderats eller exkluderats, beroende på om de hade 

besvarat syftet för litteraturstudien (figur 1).   

 

I den tredje urvalsprocessen läste författarna alla de utvalda 

artiklarna i fulltext. Detta genomfördes i avsikt för att bedöma 

relevansen till syftet för artiklarna i litteraturstudien. Detta 

medförde att 21 artiklar inkluderades i arbetet (bilaga 1,3).  

 

 

En kvalitetsgranskning utfördes enligt litteraturen (19) på 

artiklarna som erhållits i arbetet. Granskningen förespråkade 

hur hög kvaliteten var i en studie för att kunna inkludera den i 

arbetet. Granskningen av studiernas vetenskapliga kvalitet 

gjordes utifrån en mall (Bilaga 2), som sedan graderades i hög, medel eller låg kvalité (19). Därefter 

poängsattes frågorna i kvalitetsgranskningsmallen varav poängen omvandlades i procent. Den 

procentuella bedömningen av artiklarna för en hög kvalité var 80-100%, medel 70-79% och låg 60-69%. 

Detta i syfte om att se hur hög kvalité artiklarna var av. Frågorna som poängsattes fick ett poäng för 

varje besvarad fråga. Om frågeställningen inte kunde besvaras så fick frågan 0 poäng. En artikel kunde 

sammanlagt få 32 poäng efter poängsättning. Författarna diskuterade och analyserade artiklarna 

noggrant och efter bedömning ansågs artiklarna vara av hög kvalité. Kvalitetsgranskningen av 

artiklarna dokumenterades i en tabell (bilaga 4) för att få en tydlig översikt kring studiernas författare, 

syfte, metod, resultat samt kvalité. Artiklarna som graderades med låg kvalité exkluderades från studien 

innan de 21 framställda artiklarna valdes. En tabellöversikt redovisade använda sökord, antal 

sökträffar, antal titlar lästa, antal abstraktgranskade artiklar, inkluderande artiklar, antal fulltext 

granskade artiklar samt antal utvalda artiklar (bilaga 3).  

Analys  

De utvalda artiklarna som ingick i studien valdes att läsas en gång enskilt av författarna och flera gånger 

tillsammans, för att reducera risken av missförstånd och för förståelse av helheten med artiklarna. 

       Figur 1. Flödesschema 
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Under läsningen underströks relevanta stycken som besvarade syftet. Syntetisering genomfördes för att 

lättare kunna identifiera likheter och skillnader i artiklarna avseende risk för orala sjukdomar hos barn 

och ungdomar med diabetes typ 1 (18). Därefter kategoriserades och sammanställdes de utvalda 

artiklarna.  

Etiska överväganden 

Kraven för de utvalda artiklarna som ingick i litteraturstudien var att de skulle vara etiskt granskade, 

ha uppnått de etiska forskningskraven samt blivit godkända av en etisk kommitté eller motsvarande. 

Forskarens och författarnas subjektiva åsikter i resultatet uteslöts. Artiklarna som användes var peer-

reviewed och kritiskt granskade av författarna. En ytterligare viktig etisk aspekt som tagits hänsyn till 

var att innehållet i studierna inte skulle ha uppfattats som kränkande mot någon av deltagarna (18). 

Resultat 

Resultatet grundade sig på 21 artiklar där populationen var barn och ungdomar med diabetes typ 1. 

Studierna var utförda i länder som bland annat Indien, Brasilien, Libyen, Portugal med flera. Antalet 

deltagare i studierna varierade, mellan 36 (33) och 311 individer (22). Studiernas design och metod 

utfördes på olika vis genom tvärsnittsstudier, fallkontrollstudier, epidemiologiska studier samt 

longitudinella studier, som visas i en översiktstabell (bilaga 3). Det övergripande resultatet baserades 

på de ingående artiklarna, där barn och ungdomar med diabetes typ 1 påvisade en försämrad oral hälsa 

gentemot de friska individerna. Dessa barn och ungdomar påvisade en försämring och en större risk för 

att drabbas av gingivit, parodontala sjukdomar, plack förekomst, karies och oral candidos i munnen. 

Ett fåtal artiklar tog hänsyn till att en instabil diabetes kunde öka risken för en försämrad oral hälsa. 

Gingivit 

Diabetes mellitus typ 1 hos barn och ungdomar påvisade en koppling till gingivit. Tio av artiklarna som 

undersökte gingivit hos deltagarna påvisade att diabetesdrabbade barn och ungdomar hade ett högre 

GI än kontrollgruppen (20-23,25,27-30,36). Bland dessa studier varierade medelvärdet på antal 

blödande ytor från ett GI på 3,73 till 1,62 hos diabetikerna, medan medelvärdet hos den friska 

kontrollgruppen varierade från 0,58 till 1,60 i GI (20-23,25,27-30,36).   

 

Forskare som undersökte GI i det permanenta bettet hos barn och ungdomar med diabetes typ 1 

gentemot en frisk kontrollgrupp, upptäcktes en statistisk signifikant skillnad (p<.01) där diabetikerna 

(n=24) hade ett medelvärde på 1,79 blödande ytor jämfört med 0.58 hos de friska individerna (21). 

Enligt två studier påvisades ett samband mellan gingivit och en okontrollerad diabetes (23,36). I en av 

dessa framkom det att den okontrollerade diabetesgruppen hade ett högre medelvärde av blödande ytor 

på 0,731 i GI gentemot de kontrollerade diabetikerna med 0,387 i medelvärde (23). En studie utförd i 

Hongkong påvisade dock ingen korrelation mellan diabetiker och gingivit (26). Enligt en annan artikel 

konstaterades ett samband mellan gingivit och barn med diabetes i en högre ålder, från 10 år och uppåt. 
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Det var 83,7% av barnen med diabetes typ 1 mellan åldrarna 10-14 år som påvisade gingivit i jämförelse 

med åldersgruppen 5-9 år där 69,7% uppvisade gingivit (30).   

Parodontit 

Tre studier påvisade att diabetesdrabbade individer hade ett högre BoP, vilket innebar ett mer irriterat 

och blödande tandkött hos dessa individer. Mellan dessa studier varierade medelvärderna i BoP på 0,4 

till 0,7 hos barnen med diabetes typ 1 (27,33,43). Barn och ungdomar som hade diagnostiserats med 

diabetes mellitus typ 1 för mindre än två år sedan hade ett mer irriterat och blödande tandkött vid BoP, 

där medelvärdet hos diabetikerna var 0.4 jämfört med 0.1 hos de friska kontrollgruppen. Även en ökad 

klinisk fästeförlust med ett medelvärde på 2,6mm kunde ses från emalj-cementgränsen till rotspetsen 

hos diabetikerna, vilket framkom i en studie utförd i Kuwait. Kontrollgruppen visade dock ett 

medelvärde på 2,4, vilket därav inte påvisade någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 

avseende den kliniska fästeförlusten. Barn och ungdomar i 10-14 års ålder med diabetes typ 1 visade sig 

därav ha en förhöjd risk för att lättare drabbas av parodontit gentemot de yngre barnen (27). Diabetiker 

har visats sig ha en korrelation till ett högre CPI i jämförelse med friska individer (28). I den friska 

gruppen framkom det att 6,67% av barnen (n=60) hade mer än 4mm fickor jämfört med barnen i 

diabetesgruppen där 36,67% (n=60) hade mer än 4mm fickor. Alla artiklar som undersökte parodontala 

sjukdomar i koppling till diabetes påvisade att diabetiker hade en högre risk för att drabbas av 

parodontala sjukdomar i jämförelse med friska kontrollgrupper (27,28,31,36). En studie som 

undersökte diabetiker med en kontrollerad samt en okontrollerad diabetes påvisade att ett ökat 

glykosylerat hemoglobin hos diabetiker ökade CPI värdet. Det framkom då att 68% av 21 okontrollerade 

diabetiker hade mer än 4mm fickor (p-value 0.043) (36).  

Plack 

En ökad mängd plack bland barn och ungdomar med diabetes typ 1 gentemot kontrollgruppen förekom 

i flertal artiklar (20,21,26-28,30,33). Värdena mellan artiklarna varierade, men det  

högsta statistiska signifikanta medelvärdet som framkom var 1,99 ytor med plack per tand hos 

diabetikerna gentemot medelvärdet på 1,3 hos kontrollgruppen. Det minsta medelvärdet i plackmängd 

per tand hos individerna med diabetes visade sig vara 0,76 i jämförelse med 0,46 hos de friska barnen 

(20,21,26-28,30,33). I en studie utförd i Kuwait påvisade resultatet att diabetikerna hade ett högre 

plackindex, då det fanns en statistisk signifikant skillnad (p<0,001). Kontrollgruppen hade ett 

medelvärde på 1,3 i plackmängd per tand gentemot diabetikerna som hade 1,8 (27). Tre studier motsade 

dock detta resultat och visade att ingen statistisk signifikant skillnad fanns avseende plack förekomsten 

hos diabetesgruppen gentemot den friska kontrollgruppen (23,25,29). En longitudinell studie utförd i 

Litauen under en tvåårsperiod påvisade att diabetesdrabbade individers orala hälsa inte förbättrades 

sedan första undersökningen. Den orala hygienen bland diabetikerna blev sämre, då medelvärdet på 

oral hygiene index (OHI-S) hos diabetikerna var 0,46 ytor med plack eller/och tandsten per tand 

jämfört med 0,23 hos kontrollgruppen (41). En annan studie visade dock att kontrollgruppen gentemot 

barn och ungdomar med diabetes typ 1 hade en försämrad munhygien. De var 83,6% av barnen (n=134) 
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med diabetes som hade antingen bristande eller dålig oral munhygien medan 86,4% av kontrollgruppen 

(n=177) uppvisade en dålig oral munhygien (22).  

Karies 

De flesta artiklar hade använt sig av indexet DMFT/dmft för att identifiera ett potentiellt samband 

mellan karies och diabetesdrabbade individer. Alla artiklar som studerade kopplingen mellan individer 

med diabetes typ 1 och karies nämner att de flesta diabetikerna hade en ökad risk för kariesangrepp 

(20,22,31,34,40,43). I Saudiarabien hittade forskarna en statistisk signifikant skillnad (p=o,001) 

mellan de diabetesdrabbade barnen och den friska kontrollgruppen vad gäller DMFT/dmft. 

Diabetikerna hade medelvärde på 3,19 kariesskadade tänder i jämförelse med den friska 

kontrollgruppen som hade 2,32 (22).  En studie utförd i Brasilien jämförde den orala hälsan hos 

diabetiker med en kontrollerad och okontrollerad diabetes. Studien påvisade att vid ett ökat 

glykosylerat hemoglobin på mer än 10% ökade DMFT/dmft-värdet i de permanenta bettet hos 

diabetiker, då 71% (n=22) av barnen hade DMFT/dmft på en eller flera tänder (36). Däremot sågs ingen 

association i två studier angående DMFT/dmft hos barn och ungdomar med diabetes kontra den friska 

kontrollgruppen (26,42). Enligt en studie utförd i Belgien upptäcktes en högre kariesfrekvens hos 

diabetikerna jämfört med kontrollgruppen, dock fanns det ingen statistisk signifikant skillnad kring 

DMFT/dmft (37). Ännu en studie utförd i Brasilien påvisade ingen signifikant skillnad i DMFT/dmft 

mellan grupperna, men de diabetesdrabbade barnen tenderade dock att ha högre procentuella siffror i 

antalet fyllda tänder. Barnen med diabetes hade 56,9% fyllda tänder gentemot de friska kontrollgruppen 

som hade 32,0% fyllda tänder. Det påvisades dock att de diabetesdrabbade barnen hade mindre 

kariesförekomst på 43,3% kariesskadade tänder gentemot kontrollgruppen som hade 66% (29).  

 

Diabetesdrabbade individer påvisades ha mer karierade tänder än en frisk kontrollgrupp enligt en 

studie från Ungern. En könsskillnad analyserades i studien varav pojkar i diabetesgruppen hade fler 

karierade och fyllda tänder än vad flickorna hade. De diabetesdrabbade pojkarna påvisade därav ett 

högre index på karierade tänder som var 4,27 i medelvärde jämfört med flickornas medelvärde på 3,76. 

Dessutom påvisades en tydlig skillnad i antalet fyllda tänder där pojkarna hade ett medelvärde på 4,56 

gentemot flickorna på 2,87 (34).  

Saliv 

Den stimulerade saliven hos de diabetesdrabbade barnen visade sig vara reducerad i jämförelse med de 

friska individerna i sex artiklar(20,29,36,38,39,41). Det framkom i en av artiklarna att kontrollgruppens 

stimulerade salivflöde mättes upp till 1,16ml/min i jämförelse med diabetikernas stimulerade salivflöde 

på 0,8ml/min (39). Det påvisades även ett annat resultat i ytterligare en studie där diabetesgruppen 

hade ett reducerat stimulerat salivflöde på 0,17ml/min gentemot kontrollgruppen på 0,7ml/min (38). 

Ett motsatt resultat visade forskare i Brasilien där diabetiker hade ett lägre stimulerat salivflöde  (0,64 

ml/min) än den friska kontrollgruppen  (1,4 ml/min) (29). Barn och ungdomar i Brasilien påvisade 

dessutom att diabetes mellitus typ 1 var associerad med en större förekomst av både xerostomi samt 

hyposalivation (39). Ett ökat glykosylerat hemoglobin på mer än 10% i blodet hos diabetikerna visade 
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sig ha ett samband med ett reducerat pH i saliven samt ett minskat salivflöde (0,6ml/min) hos 

diabetikerna (36). En statistisk signifikant högre nivå av kolesterol, triglycerider och antioxidanter 

förekom hos barn och ungdomar med diabetes typ 1 än hos kontrollgruppen (p≤0.05) enligt en studie 

utförd i Indien (40).  

Tandsten 

En studie utförd i Turkiet konstaterade att tandsten ökade hos diabetikerna vid 10-14 års ålder i 

jämförelse med barn i åldrarna 5-9 år under 1 års tid. Medelvärdet på antalet ytor med tandsten hos 

barnen mellan 5-9 år var 0,56 medan barn i åldern 10-14 år hade 1,75 i medelvärde (30). Andra studier 

som bland annat i Hongkong, påvisade att det inte fanns någon större skillnad i mängden tandsten i 

jämförelse med den friska kontrollgruppen (26). Forskare i Turkiet såg en statistisk signifikant skillnad 

i medelvärde av mängden tandsten mellan grupperna när de diabetesdrabbade barnen och den friska 

kontrollgruppen kom tillbaka för den andra undersökningen 1 år senare. Det visade att diabetikerna 

mellan 10-14 år hade ett högre medelvärde av ytor med tandsten per tand på 1,75 i CI jämförelse med 

den friska kontrollgruppen på 0,79 (30).  

Oral candidos 

Att diabetesdrabbade individer skulle ha en ökad risk för att drabbas av oral candidos påvisade en studie 

utförd i Bosnien & Hercegovina. En okontrollerad diabetes hade en betydligt större procentuell siffra 

där 73,3% (n=30) av de okontrollerade diabetikerna visade sig ha en positiv jäsning av candidabakterien 

jämfört med 46,7% (n=30) hos diabetiker med en kontrollerad diabetes (28). Ingen statistisk 

signifikant skillnad vad gäller den positiva jäsningen av candidabakterien framkom i en studie utförd i 

Egypten (25). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna som valdes i denna studie utgick ifrån ämnesrelevans och tillgänglighet. Under 

datasökningen uppmärksammades otillräckligheten av studier inom ämnesområdet. Detta berodde på 

att sökningens senaste publicerade årtal begränsades till 10 år, därav fick studierna vara publicerade 

senast 2008. Enligt litteraturen ska forskningsstudier vara en färskvara och anses därför vara aktuella 

upp till 5 år. Kunskap genom forskning ändras mycket med tiden och därför anses studier äldre än 5 år 

vara inaktuella (19). Hade fler studier funnits från de senaste 5 åren kring typ 1 diabetesdrabbade barn- 

och ungdomars orala hälsa i litteraturstudien hade reliabiliteten ökat.  

 

Under artikelgranskningen valdes artiklar tillsammans och granskades gemensamt samt var för sig, i 

syfte om att öka validiteten. Flera databaser användes under sökningen som Cinahl, PubMed och DOSS, 

vilket var relevanta databaser för ämnet och ökade därför litteraturstudiens tillförlitlighet. Databasen 

Primo exkluderades på grund av att sökningen inte gick att begränsa, då sökningen ledde till att antalet 
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artiklar blev för stor för att kunna läsas igenom. En styrka kring metoden var att MESH-termer 

användes vid sökning i databaserna, vilket resulterade i många fler artiklar att granska. Ett 

inklusionskriterie i litteraturstudien var att den endast skulle bestå av engelskspråkiga artiklar. En 

svaghet med detta kunde vara att tolkningen av texterna kunde ha missuppfattats. Anledningen till 

detta kunde vara det engelska språket och meningsbyggnaderna i texterna, som behövde översättas till 

svenska. För att minimera riskerna för feltolkning diskuterades och jämfördes texterna gemensamt. En 

styrka hos artiklarna var att de var etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté.  

 

Slutligen användes 21 artiklar i resultatet där artiklarna var utförda i olika länder, vilket medförde ett 

större spektrum av typ 1 diabetessjukdomen globalt. Att inte ha någon geografisk begränsning i den här 

litteraturstudien under datasökningen kunde därför ses som en styrka för resultatet. Artiklarna som 

omfattade den här litteraturstudien kan generaliseras över Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. 

Ytterligare världsdelar som hade kunnat inkluderats i studien hade varit Nordamerika och Oceanien, 

för att få en världsomfattande överblick kring ämnet. Studier utförda i dessa världsdelar uppfyllde inte 

kraven för den här litteraturstudien och valdes därför att exkluderas. De framkom inga studier utförda 

i Sverige kring ämnet, men författarna ansåg att de hade varit intressant då specifika likheter och 

skillnader hade kunnat beaktats mellan Sverige och andra länder. 

Resultatdiskussion 

Diabetesdrabbade barn och ungdomar har visat sig ligga i en riskzon för att drabbas av orala sjukdomar 

och för en försämrad oral hälsa gentemot friska individer. Detta kan bero på flertal multifaktoriella 

faktorer som finns i dessa individers vardag, exempelvis en okontrollerad diabetes, försämrad kost och  

oregelbundna tandvårdsbesök (5). Andra faktorer som kan komma att påverka dessa individer kan vara 

den socioekonomiska aspekten och det kulturella perspektivet (13). I studierna förekom olika 

mätmetoder samt utfallsmått, vilket författarna konstaterade genom de olika mätvärdena. Detta 

resulterade i att resultaten från studierna var svårare att sammanställa, då vissa värden urskiljde sig 

avseendevärt från varandra.  

 

Utav tio artiklar som undersökte gingivit hos barn och ungdomar med diabetes, visade forskarna att 

individerna med diabetes hade ett högre GI i relation till de friska kontrollgrupperna (20-25,27-30,36). 

Ett högre GI hos diabetikerna innebär att de har ett mer irriterat och blödande tandkött orsakat av en 

dålig munhygien. Vid en obehandlad gingivit kan det medföra att gingiviten fortskrider till parodontit, 

därför bedöms diabetikerna vara i en riskgrupp (15). Ett flertal artiklar delade in barnen i åldersspann, 

där de diskuterade ett samband mellan att ha diabetes typ 1 vid 10-18 års ålder och den ökade risken 

för gingivit, parodontala sjukdomar samt karies (23,25,27,29,30,34,37,41). Författarna anser att en 

trolig orsak till detta är att ju äldre barnen blir desto större blir ansvarstagandet för sin egen orala hälsa. 

När den orala hälsan inte sköts och individen lider av detta sjukdomstillstånd ökar risken för 

inflammationer i munnen som kan fortskrida (15). Enligt svenska nationella riktlinjer ska tandvården 

rekommendera att barn upp till 10-11 år ska få hjälp med den orala egenvården (32). Detta för att 

försäkra att tandborstningen utförs på lämpligt sätt, i syfte om att bevara en god oral hälsa. Eftersom 
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studierna i denna litteraturöversikt visade att barnen med diabetes typ 1 har en ökad risk för orala 

besvär anser författarna att dessa patienter bör regelbundet besöka tandvården. Detta för att få en god 

och ökad kunskap angående diabetessjukdomens påverkan på den orala hälsa samt betydelsen av att 

bibehålla en optimal munhygien. Föräldrar bör också vara närvarande för att ta del av informationen 

kring barnets munhälsa för att det ska ske ett samarbete mellan föräldrarna, barnet och tandvården i 

syfte om att förebygga orala sjukdomar hos barnpatienten konstaterar författarna.  

 

Tre artiklar visade ett samband mellan de diabetesdrabbade individerna och BoP (27,33,43). Vid ett 

BoP-index kan eventuellt blödande fickor hos en individ uppvisas. En studie utförd i Kuwait påvisade 

att barn och ungdomar som insjuknat i diabetes typ 1 för mindre än två år sedan hade ett mer irriterat 

tandkött, blödande fickor samt mer fästeförlust än de diabetiker som levt längre med sjukdomen (27).  

En anledning till detta enligt författarna kan vara att resurserna till tandvården inte varit lika stor och 

inga större åtgärder har tagits till hos barnen med diabetes typ 1. Det kan också ha att göra med att 

tandvården inte är av högsta prioritet för dessa individer, då individen kan vara relativt 

nydiagnostiserad med sjukdomen.  

 

Dessutom påvisade ett flertal andra artiklar att barnen med diabetes hade en ökad risk för att drabbas 

av parodontala sjukdomar gentemot de friska individerna (27,28,31,36). Barn som drabbades av en 

parodontal sjukdom hade en ökad risk för att exponeras för bakterier och utveckla sjukdomen framöver 

(12). Diabetiker med en okontrollerad diabetes hade ett högre CPI-värde än diabetiker med en 

kontrollerad diabetes påvisade en studie (36). Att diabetiker med en okontrollerad diabetes hade ett 

högre CPI-värde kan ha att göra med att dessa individer har mer utsöndrat socker i blodet. Detta beror 

på att diabetessjukdomen dagligen inte sköts med regelbundna måltider i kombination med 

insulintillförsel (5). Detta kan innebära att individer med en okontrollerad diabetes ligger i en högre 

risk för att drabbas av orala sjukdomar än diabetiker med en kontrollerad diabetes (36). Däremot var 

det inte alla studier som granskade och delade upp deltagarna med diabetes beroende på deras 

blodsockervärden. Därav framkom det inte om det fanns en skillnad bland diabetiker med en 

kontrollerad diabetes eller en okontrollerad diabetes, vilket hade kunnat påverka resultatet i den här 

litteraturstudien. 

 

I ett flertal artiklar förekom det att diabetesdrabbade individer hade mer påvisat plack i munnen än 

friska individer (20,21,26-28,30,33). Den ökade mängden plack kan ha att göra med som tidigare 

nämnt oregelbundna måltidsmönster och sämre munhygienvanor. Barn med diabetes har mycket 

småätande i sin vardag, för att bland annat inte riskera att få ett blodsockerfall (5). Detta kan medföra 

att mer plack får sitta kvar i munhålan under en längre tid och skada tänderna (15). Det påvisades dock 

i tre andra studier att ingen skillnad i plackförekomst förekom mellan diabetiker och friska individer 

(23,25,29). Att dessa artiklar motsade de andra artiklarnas resultat kan enligt författarna bero på att 

barnen som deltog i undersökningen kan ha borstat bort placket innan besöket. En annan faktor kan 

vara att barnen generellt hade en bra munhälsa utan några specifika avvikande faktorer. Dessutom kan 

barnen ha haft en god kunskap kring sin diabetes och orala hälsa sedan tidigare. I en longitudinell studie 

utförd i Litauen påvisade forskarna att diabetiker hade en försämrad munhygien. De diabetesdrabbade 
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barnen hade ett högre plackindex när de undersöktes efter 2 år än vid första besöket. Salivstatuset hade 

dessutom reducerats och kariessiffrorna hade ökat hos diabetikerna. Att de diabetesdrabbade 

individerna påvisade en sämre oral munhygien efter en tvåårsperiod kan tänkas bero på många olika 

påverkande faktorer (41). En åtanke författarna har kan vara att de diabetesdrabbade barnen inte fått 

det omhändertagande i tandvården och de preventiva arbetet som kan tänkas behövas, i dessa 

utvecklingsländer utifrån litteraturstudiens resultat (20-23,25-31,33,34, 36-43).  

 

Artiklarna som studerade kariesprevalensen hos barn med diabetes typ 1 gentemot de friska individerna 

hade motsägande resultat. De studier som påvisade ett högre DMFT/dmft värde hos diabetikerna kan 

ha berott på olika riskfaktorer som kost, munhygien, ålder, socioekonomi samt hälsa (13,42). 

Kariessjukdomen är en multifaktoriell sjukdom och att hålla en god och regelbunden kost är en av 

huvuddelarna i att förebygga karies hos en individ (13). Barn som har diabetes typ 1 måste regelbundet 

sköta sin insulintillförsel samt kontrollera blodsockret för att bibehålla en god hälsa. Därav måste deras 

kost skötas och hållas regelbunden, annars kan det leda till att deras diabetes blir okontrollerad (5). 

Enligt en studie påvisades att barn med diabetes typ 1 som hade en okontrollerad diabetes med ett ökat 

glykosylerat hemoglobin, hade ett högre DMFT/dmft värde än barn med kontrollerad diabetes (36). 

Avseende detta resultat anser författarna att diabetiker som har en oregelbunden insulintillförsel och 

konsumerar mycket kolhydrater, har en ökad risk för att drabbas av en okontrollerad diabetes i 

samband med en utveckling av karies. När de gäller barn med diabetes så kan föräldrar ha en stor 

påverkan på vad barnen konsumerar och hur ofta barnen äter enligt författarna. Ju äldre barnen blir, 

desto mer ansvar kan de få kring sin kost. De blir mer självständiga och kan lättare få tillgång till 

sockerberikad mat och dryck som kan vara en riskfaktor för att framkalla karies (12). Forskare i Ungern 

uppgav att pojkar hade fler fyllda tänder än flickor, vilket kan bero på att flickor oftast mognar tidigare 

än pojkar. Därför kan ansvarstagandet och medvetenhet avseende munhygienen vara större hos 

flickorna (34). En annan studie upphittade att diabetiker hade en lägre kariesprevalens men mer fyllda 

tänder än kontrollgruppen. Detta kan bero på att de diabetes drabbade barnen hade en större 

tillgänglighet till tandvård än vad kontrollgruppen hade, enligt studien (29).  

 

Många utav studierna som visade ett högre DMFT/dmft hos barnen med diabetes var utförda i länder 

som hade en stor population med stora samhällsklyftor enligt studiens resultat (20,22,31,34,40,43). I 

dessa länder kunde kultur, attityder och värderingar kring kost, munhygien och diabetessjukdomen ha 

en inverkan på hur dessa delar sköttes (13,42). Författarna anser att det är förekommande att individer 

i utvecklingsländer enligt resultatet i denna litteraturstudie (20-23,25-31,33,34, 36-43) som har en 

sämre socioekonomisk status, konsumerar en del sockerrik mat eftersom det är billigare att köpa hem 

jämfört med hälsosam mat. Kunskap kring diabetessjukdomen kan därav vara bristande, vilket kan leda 

till att varken föräldrarna eller barnet förstår allvaret i kostens påverkan på en diabetiker (13). Lever ett 

barn med diabetes typ 1 under dessa omständigheter kan risken för utveckling av karies samt andra 

orala sjukdomar uppstå (13,15). Författarna tar också hänsyn till att alla länder inte har samma 

förutsättningar som i exempelvis Sverige där barn och ungdomar får fri tandvård, kallas på regelbundna 

tandvårdsbesök samt prevention (32).  
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Angående de artiklar där de inte kunde se något samband i DMFT/dmft index mellan barnen med 

diabetes jämfört med de friska individerna (26,29,37,42) kunde bero på att diabetikerna som deltog i 

dessa studier hade en kontrollerad diabetes, vilket kan minska risken för att utveckla orala sjukdomar 

(36). Patienterna med diabetes kan ha fått tillräckligt med kunskap sedan tidigare kring sin sjukdom 

och hur munhygienen bör skötas av tandvården. Om de håller en god kontakt med en tandvårdsklinik 

och går på regelbundna besök, så minskar de risken för att diabetikerna hamnar i en riskgrupp (35). 

 

I flertal artiklar visades ett samband mellan diabetiker och ett reducerat salivflöde (20,29,36,38,39,41). 

Ett reducerat salivflöde kan ge upphov till hyposalivation, vilket kan orsaka muntorrhet hos individen 

(13). I Brasilien utfördes en studie där diabetes mellitus typ 1 var associerat med en större förekomst av 

xerostomi och hyposalivation. Studien påvisade en försämring i både de kliniska statuset och 

salivstatuset hos diabetikerna (39). Att det kliniska statuset och salivvärdet försämras i munnen hos 

dessa individer som lider av xerostomi och hyposalivation beror på att saliven inte kan uppfylla samma 

funktion som vid ett normalt tillstånd. Saliven behövs för att matrester ska kunna sköljas bort i munnen 

men även för att stabilisera pH-värdet i munhålan. Genom att pH-värdet stabiliseras i munnen så 

minskar risken för kariesangrepp, då bakterierna inte får en optimal miljö att leva i (13). Därför är det 

viktigt att dessa patienter som lider av xerostomi och hyposalivation får de rekommendationer som 

behövs för att kunna stimulera saliven på bästa möjliga sätt, genom exempelvis saliv sprayer, 

sugtabletter och så vidare. Detta kommer att minimera risken för att drabbas av karies (24).  

 

I två andra studier hittades en korrelation mellan ett ökat glykosylerat hemoglobin och ett reducerat 

pH-värde samt ett minskat salivflöde hos diabetikerna (36,40). Detta kan bero på flera olika faktorer 

som till exempel att glykosylerat hemoglobin är ett utsöndrat socker som kan öka hos diabetesdrabbade 

individer. Det i sin tur gör så att munhålan påverkas negativt på grund av att salivens beståndsdelar 

såsom exempelvis proteiner och kalcium förändras (39). Forskare som utförde en studie i Indien visade 

på att ett högre salivinnehåll kunde hittas hos diabetikerna. Detta gynnade i sin tur plackets 

beståndsdelar, vilket forskarna ansåg ökade risken för karies (40). En annan faktor till att ett 

glykosylerat hemoglobin påvisade ett sämre resultat hos diabetiker kunde vara på grund av att det 

reducerade salivflödet inte kunde producera den mängden saliv forskarna behövde vid 

undersökningstillfället. Detta medförde då att endast en liten mängd saliv kunde analyseras och därför 

påvisade ett sämre resultat (39).  

 

I Turkiet utfördes en studie där barn med diabetes typ 1 i åldersspannet 10-14 år påvisade en ökning av 

tandsten i jämförelse med diabetikerna som var yngre, samt den friska kontrollgruppen (30). Tandsten 

är någonting som bildas av förkalkat plack i munnen och hur mycket tandsten en individ har kan bero 

på hur mycket saliv som individen producerar. Ju högre salivproduktion och plack individen har, desto 

större är risken för att lättare drabbas av tandsten (15). Att just diabetikerna hade mer tandsten anser 

författarna beror på frånvaro från tandvårdsbesök och/eller att de inte använder approximala 

hjälpmedel mellan tänderna, vilket kan minska risken för tandsten. I tandvården brukar approximala 

hjälpmedel rekommenderas från 12 års ålder men det kan också variera beroende på om individen 

uppvisar mycket tandsten eller behov av approximala hjälpmedel (32).  
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Diabetesdrabbade individer hade en större risk för att drabbas av oral candidos påvisade en studie (28). 

Att diabetiker ligger i riskgruppen för att drabbas av mer oral candidos beror på deras nedsatta 

immunförsvar och höga sockerhalt i blodet, vilket leder till en mer trivsam miljö för bakterien (5,12). I 

en studie utförd i Egypten motsades resultatet då ingen signifikant skillnad vad gäller sambandet mellan 

diabetes och en förhöjd jäsning av candidabakterien hittades (25). Enligt författarna kan detta bero på 

att individens diabetes sköts väl i samband med den orala munhygienen. Därav kan riskfaktorerna 

minimeras för att utveckla oral candidos hos dessa individer. 

 

Barnen som insjuknat i diabetes typ 1 har visat sig ha en ökad risk för orala besvär utifrån resultaten i 

litteraturstudien (20-23,25-31,33,34, 36-43). Tandvårdsorganisationer, preventiva strategier och 

möjligheten till regelbundna kontroller konstaterar författarna kan skilja sig åt mellan 

utvecklingsländerna som framkommer i litteraturstudien. Orsaker till detta kan vara socioekonomin, 

tandvårdsrädsla samt okunskap kring diabetessjukdomen och vikten av den orala hälsan (5,42). 

Därför är det viktigt att tandvården når fram till dessa barn i tid för att förebygga risken till att de 

utvecklar sjukdom i munhålan (13, 35). Preventiva åtgärder som goda munhygienvanor med fluor, 

kostvanor, kunskap om diabetessjukdomens samband med den orala hälsan, i kombination med 

regelbundna besök hos tandvården behövs enligt resultatet av denna litteraturstudie (20-23,25-

31,33,34, 36-43). Samverkan mellan tand- och hälsosjukvården är också viktig, då tandvården bör 

informeras om ett barn har insjuknat i diabetes typ 1. Med denna information kan tandvården utföra  

individuellt anpassade preventiva åtgärder i ett tidigt stadie för dessa barn. Vid samverkan med andra 

professioner som häslosjukvården, kan mer kunskap samt erfarenhet mellan yrkesgrupperna 

impliceras.  Det finns vårdprogram avseende diabetiker där det tydliggörs kring när tandvården bör 

ingripa som exempelvis vid rökavvänjning (44).  Författarna anser att det är viktigt att 

tandvårdsprofessionen för fram information till både målsmän och deras barn angående vikten av en 

god oral hygien, eftersom barnen fortfarande är minderåriga och inte kan ta allt ansvar på egen hand. 

Slutsats 

Det finns ett påvisat samband mellan diabetes typ 1 och den orala hälsan hos barn och ungdomar, främst 

avseende plack- och gingivitförekomsten. Ju äldre dessa individer blev desto större var risken för att 

utveckla orala besvär som karies, gingivit och parodontit. En okontrollerad och kontrollerad 

diabetssjukdom påverkar utfall av den orala hälsan, det behövs därför sättas in preventiva åtgärder så 

som kost-och munhygienvanor inom tandvården samt en god samverkan med häslosjukvården i ett 

tidigt stadie hos dessa barn och ungdomar. Resultaten i studierna varierade i en viss utsträckning, vilket 

bevisade att mer forskning krävs generellt kring hur diabetes typ 1 påverkar den orala hälsan hos barn 

och ungdomar. Diabetes typ 1 är ett ämne som bör beaktas mer inom forskning då underlagen är 

otillräckliga.  
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Bilaga 2. Kvalitetsgransningsmall från Forskberg & Wengström 
 

A. Syftet med studien? 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
 
Är designen lämplig utifrån syftet? 
 
B. Undersökningsgruppen 
 
Vilka är inklusionskriterierna? 
 
Vilka är exklusionskriterierna? 
 
Är undersökningsgruppen representativ? 
Ja nej 
 
Var genomfördes undersökningen? 
 
När genomfördes undersökningen? 
 
Är powerberäkning gjord? 
Ja nej 
 
Vilket antal krävdes i varje grupp? 
 
Vilket antal inkluderas i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 
EG=   KG= 
 
Var gruppstorleken adekvat? 
Ja  Nej 
 
C. Interventionen 
 
Mål med interventionen? 
 
Vad innehöll interventionen? 



 

 
Vem genomförde interventionen? 
 
Hur ofta gavs interventionen? 
 
Hur behandlades kontrollgruppen? 
 
D. Mätmetoder 
Vilka mätmetoder användes? 
 
Var reliabiliteten beräknad? 
Ja  Nej 
Var validiteten beräknad? 
Ja  Nej 
 
E. Analys 
Var demografiska data liknande i EG och KG? 
Ja  Nej 
Om nej, vilka skillnader finns? 
 
Hur stort var bortfallet? 
 
Kan bortfallet accepteras? 
 
Var den statistiska analysen lämplig? 
Ja nej 
 
Vilka var huvudresultaten? 
 
Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 
Ja Nej 
Om ja, vilka variabler? 
 
Vilka slutsatser drar författaren? 
 
Instämmer du? 
Ja nej 
 
F. Värdering 
 
Kan resultaten generaliseras till annan population? 
Ja Nej 
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
Ja Nej 
 
Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 
Ja Nej 
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
Ja Nej 
 
Motivera varför eller varför inte? 

 
 
Bilaga 3. Artikelmatris 
 



 

Författarna 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets 
granskning 

Azza Tagelsir,  
Rita Cauwels,  
Sara van 
Aken,  
Jackie 
vanobbergen 
& Luc 
C.Martens 
2011 
Belgien 

Dental caries 
and dental 
care level 
(restorative 
index) in 
children with 
diabetes 
mellitus type 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
karies erfarenhet 
och tandvårds 
index i 
barn med diabetes 
typ 1 och för att 
bestämma om 
korrelation 
finns mellan karies 
erfarenhet och 
metaboliska 
kontroll, 
insulinbehandling 
och varaktigheten 
av 
diabetes. 

 

Studiegruppen 
bestod 
av 52 barn och 
ungdomar med 
diabetes typ 1,  
mellan åldern 3-16 
år. 50 friska personer 
rekryterade från en 
pedodontiklinik som 
blev kontrollgruppen. 
En fall-
kontrollsstudie. 

 

Inga signifikanta 
skillnader 
kunde observeras 
angående karies 
erfarenheten och 
tandvård mellan 
barnen med diabetes 
och de friska 
kontrollgruppen. 

 

Hög 

Sahba 
Kamran, 
Hamid 
Moradian, 
Elnaz Yazdan 
Bakhsh 
2018 
Iran 

Comparison 
of the Mean 
DMF Index 
in Type I 
Diabetic and 
Healthy 
Children 
 

Studiens syfte var 
att jämföra 
DMFT/dmft index 
hos barn med 
diabetes typ 1 
gentemot friska 
barn 

De var 100 barn med 
diabetes typ 1 mellan 
ålder 9-14år som 
deltog i denna 
studien. 
Kontrollgruppen 
bestod av 100 barn 
som var i samma 
ålder, och jämnlik 
könsfördeling som 
diabetikerna. Ett 
DMFT/dmft  
utfördes på 
grupperna och datan 
samlades in och 
analyserades 
statistiskt både av ett 
t-test samt ANOVA. 
En tvärsnittsstudie. 

Det fann ingen 
signifikant skillnad 
enligt resultatet 
angående 
DMFT/dmft mellan 
diabetikerna och de 
friska barnen. 

Hög 

 

J. Siudikiene  
V. 
Machiulskien
e B. Nyvad 
J. Tenovuo 
I. Nedzelskie

ne 
2008 
Litauen 

Dental 
Caries 
Increments 
and Related 
Factors in 
Children 
with Type 1 
Diabetes 
Mellitus 
 

Studiens syfte var 
att analysera olika 
associationer 
mellan en karies 
ökning och valda 
karies 
determinanter hos 
barn med diabetes 
typ 1 och en frisk 
kontrollgrupp i 
samma ålderspann 
samt jämnlik 
könsfördelning, 
under 2 års tid. 

Denna studie var en 
longitudiell studie 
med sammanlagt 63 
barn med diabetes 
typ 1 i den 
experimentella 
gruppen och 63 i 
kontrollgruppen. 
Barnen som deltog 
var mellan åldrarna 
10-15år. Forskarna 
utförde en 
undersökning av 
karies, munhygien 
samt salivens 
beståndsdelar. 

Under 
tvåårsperioden, 
hittades en 
signifikant skillnad 
angående saliven hos 
barnen med diabetes, 
då både den 
stimulerade- och 
vilosaliven var lägre 
hos diabetikerna i 
jämförelse med de 
friska. Forskarna 
konstaterade ett 
samband mellan ett 
ökat DMFT/dmft hos 
barnen med diabetes 
som var äldre samt 
hade ett högre 
glykosvärde i saliven 
vid första 
undersökningen i 
början av studien. 

Hög 



 

 

Saes Busato, 
Bittencourt, 
Machado, 
Grégio, & 
Azevedo-
Alanis.  
(2010) 
Brazil 

Association 
between 
metabolic 
control and 
oral health in 
adolescents 
with type 1 
diabetes 
mellitus 
 

Syftet i studien var 
att utvärdera 
associationen 
mellan den orala 
hälsan och den 
metaboliska 
kontrollen hos 
barn och 
ungdomar med 
diabetes typ 1. 

En epidemiologisk 
studie utfördes på 51 
barn och ungdomar 
med diabetes typ 1 
samt 51 friska 
individer i en 
kontrollgrupp. Hos 
diabetikerna 
studerade forskarna 
upp metabolisk data 
genom glykosylerat 
hemoglobin, det vill 
säga om diabetikern 
har en god 
metabolisk kontroll 
eller en dålig. CPI, 
DMFT, stimulerat 
salivflöde samt orala 
slemhinnor 
undersöktes inför 
studien. 

De genomsnittliga 
DMFT  var 1,5 tänder  
hos kontrollgruppen 
och 3,3 i 
diabetesgruppen 
(P.05). 
Genomsnittliga 
stimulerade saliv 
värdet var 0,997 
ml/min hos 
diabetikerna med god 
metabolisk kontroll  
och 0,903 ml/min 
hos diabetikerna med 
dålig metabolisk 
kontroll och 
kontrollgruppen 
1,224 ml/min. CPI 
värdet hos 
kontrollgruppen var 
0,2, diabetiker med 
god metabolsik 
kontroll 1,4 samt 2,0 
hos diabetiker med 
dålig metabolisk 
kontroll. De kunde se 
att den orala hälsa 
försämrades hos 
barnen med diabetes 
oavsett hänsyn till 
den metaboliska 
kontrollen. 

Hög 
 

 

El-Tekeya, 
M., El 
Tantawl, M., 
Fetouh, H., 
Mowafy, E., 
& Khedr, N. 
(2012) 
Egypt 

Caries Risk 
Indicators in 
Children 
with Type 1 
Diabetes 
Mellitus in 
Relation to 
Metabolic 
Control.  
 

Studiens syfte var 
att  undersöka 
samspelet mellan 
metabolisk kontroll 
och karies faktorer 
hos barn med 
diabetes typ 1. 

De var 50 barn med 
diabetes och 50 
friska barn i 
kontrollgruppen 
deltog i denna studie. 
Alla barn var mellan 
6-9år gamla där 
barnen med diabetes 
delades in 3 grupper 
som klassifierades 
som bra, tillräcklig 
och dålig 
kontrollerad 
diabetes. Forskarna 
samlade in data om 
deras medicinska och 
tandvård historia 
samt familj- och 
personlig 
information. De 
undersökte plack, 
gingivan, karies, oral 
candidos och 
stimulerad saliv hos 
deltagarna. 
En tvärsnittsstudie. 

Ingen signifikant 
skillnad kunde ses 
mellan 
kontrollgruppen och 
den experimentella 
gruppen angående 
karies. Man kunde se 
att barnen med 
diabetes typ 1 skilde 
sig signifikant från 
kontrollgruppen i 
föräldrars yrke samt 
utbildning, 
oral hygien, 
tandvårdsbesök, samt 
plack- och 
gingivalindex. 
Det fanns dock inga 
signifikanta 
skillnader mellan de 
olika grupperna 
angående den 
metaboliska 
kontrollen kring de 
faktorer som nämnts. 

 

Hög 

 



 

Busato, I., 

Ignácio, S., 
Brancher, J., 

Moysés, S., & 

Azevedo‐
Alanis, L.  
2012 
Brazil 

Impact of 
clinical 
status and 
salivary 
conditions 
on 
xerostomia 
and oral 

health‐
related 
quality of life 
of 
adolescents 
with type 1 
diabetes 
mellitus. 
 

Syftet var att 
undersöka hur ett 
kliniskt status samt 
salivens tillstånd 
kan påverkas av 
xerostomi hos barn 
och ungdomar med 
diabetes typ 1 och 
friska individer. 
Även en vidare 
undersökning om 
hur detta påverkan 
deras orala 
hälsorelaterade 
livskvalitén, hos 
individerna med 
diabetes typ 1. 

 

En tvärsnnittsstudie 
har utförts på 51 barn 
med diabetes typ 1 
samt 51 friska 
individer. Xerostomi 
mättes genom frågor 
om muntorrhet samt 
den orala 
hälsorelaterade 
kvalitéten. 
Undersökningen 
bestod av CPI, 
DMFT, stimulerat 
salviflöde, pH i 
saliven, 
buffertkapaciteten 
samt bestondsdelar 
som priteiner och 
kalcium i saliven.  

De kliniska statusen 
samt salivens 
tillstånd hade ingen 
påverkan på 
xerostomi. En 
signifikant statistisk 
skillnad kunde ses 
mellan barnen med 
diabetes och 
xerostomi, den orala 
hälsorelaterade 
livskvalitén men även 
karies. Xerostomin 
och karies hade en 
negativ påverkan på 
den orala 
hälsorelaterade 
livskvalitén hos 
barnen med diabetes 
typ 1. 

Hög 
 

 

Da Cunha 
Coelho, A. S., 
Paula, A. P., 
Carrilho, E. 
V., Carneiro, 
A. S., Pereira, 
V. F., & 
MacEdo, A. 
(2018) 
Portugal 

Oral health 
of 
Portuguese 
children with 
type 1 
diabetes: A 
multiparame
tric 
evaluation. 
 

Syftet med denna 
studie är att utföra 
en 
multiparametrisk 
utvärdering av den 
oral hälsa hos 36 
barn med diabetes 
typ 1. 
 
 
 

 

 Studien inkluderade 
en 
exprementiellgrupp 
som bestod av barn 
med diabetes typ 1 
samt en 
kontrollgrupp med 
friska barn i samma 
ålder samt lika 
könsfördelning. Sju 
undersökningsmome
nt utfördes som 
fickdjup, BoP, CI, 
plack index, karies, 
salivens pH-värde 
samt ostimulerad 
salivflöde. 

 

Medelåldern hos 
deltagarna i studien 
var barn på 13 år och 
varje grupp innehöll 
36 individer, totalt 72 
barn. 
Både i plack index, 
BoP samt CI fanns ett 
högre  värde hos 
barnen med diabetes, 
vilket var statistiskt 
signifikant. Avseende 
saliven och karies 
kunde forskarna inte 
se något signifikant 
skillnad hos 
grupperna. 

Hög 
 

 

Ismail, A., 
McGrath, C., 
& Yiu, C.  
(2017) 
China 

 

Oral health 
status of 
children with 
type 1 
diabetes: A 
comparative 
study 
 

Studiens syfte var 
att jämföra den 
orala hälsostatusen 
mellan en frisk 
kontroll grupp och 
barn med diabetes 
typ 1. 

Det var 64 barn 
deltog i denna 
jämförande studien, 
där 32 var friska 
individer samt 32 
barn med diabetes 
typ 1. Både 
grupperna matchade 
både med kön och 
ålderspann. Den 
orala hälsan 
undersöktes med 
hjäp av WHOs 
kriterier. 
DMFT/dmft, plack 
index, GI, BoP, CI 
samt parodontala 
värden mättes. 

En signifikant ökad 
mängd plack kunde 
ses hos barnen med 
diabetes i jämförelse 
med de friska 
individerna. 
Angående 
DMFT/dmft, BoP, CI 
och GI kunde 
forskarna inte hitta 
någon signifikant 
skillnad mellan de två 
grupperna. 

Hög 
 

 



 

Al-Khabbaz, 
A., Al-
Shammari, 
K., Hasan, A., 
& Abdul-
Rasoul, M.  
2013 
Kuwait 

 Periodontal 
Health of 
Children 
with Type 1 
Diabetes 
Mellitus in 
Kuwait: A 
Case-Control 
Study 
 

Syftet med denna 
studie är att 
utvärdera den 
parodontala hälsan 
hos barn och 
ungdomar med 
diabetes typ 1. 

Den parodontala 
hälsan hos barnen 
med diabetes 
undersöktes på 91 
barn samt 61 
individer som var 
friska. 
Alla barn var mellan 
åldern 4-14år där GI, 
BoP, klinisk 
fästeförlust, plack 
index undersöktes på 
alla deltagare. 
Parodontit innebar 
att minst ett ställe 
skulle ha klinisk 
fästeförlust på 1-
2mm på minst 2 
tänder. 

Barnen med diabetes 
hade signifikant 
högre värden 
angående GI, plack 
index samt BoP 
gentemot den friska 
kontrollgruppen. 
Forskarna kunde se 
att parodontit hos 
barnen med diabetes 
var associerat med att 
ha levt med 
diabetessjukdomen i 
en längre period. 
Även ett samband 
mellan parodontit 
och att barnen var i 
en äldre ålder  kunde 
ses. 

Hög 

 

Huseinbegovi
ć A., Fazlić 
Imamović R. , 
Bektaš S., 
Bajrić E., 
Dedić A., 
Šečić 
S.(2016).  
Bosnia & 
Herzegovina 

Periodontal 
status and 
candida 
carriage in 
type 1 
diabetes 
mellitus 
 

Denna studiens 
syfte var att 
utvärdera 
sambandet mellan 
diabetes typ 1 såväl 
som den 
metaboliska 
kontrollen av 
sjukdomen, men 
även den 
parodontala hälsan 
och candida hos 
barn och 
ungdomar med 
diabetes mellitus 
typ 1. 

Deltagarna i studien 
bestod av 90 barn 
och ungdomar i ålder 
12-18år. 
Barnen med diabetes 
(n=60) delades in i 2 
grupper, en grupp 
med individer med 
en kontrollerad 
diabetes (n=30) samt 
en grupp med 
individer med en 
okontrollerad 
diabetes (n=30). 
Kontrollgruppen 
består av 30 friska 
individer. GI, plack 
index, CPI samt 
mätning av oral 
candidos användes 
för att undersöka den 
orala- samt 
parodontala hälsan. 
En 
epidemiologiskstudie 

Resultatet visade att 
de fanns en statistisk 
signifikant skillnad 
med ett ökat GI samt 
PI hos barn med 
diabetes jämfört med 
kontrollgruppen. Vid 
jämförelse  mellan 
diabetiker med 
kontrollerad diabetes 
och okontrollerad 
diabetes, sågs en 
signifikant skillnad i 
PI samt GI hos de 
okontrollerade 
diabetikerna då de 
hade ett högre värde. 
Oral candidos kunde 
ses vara mer 
förekommande hos 
barnen med diabetes. 

Hög 
 

 

Alves, C., 
Menezes, R., 
& Brandão, 
M. (2012) 
Brazil 

Salivary flow 
and dental 
caries in 
Brazilian 
youth with 
type 1 
diabetes 
mellitus 
 

Syftet med denna 
studie var att 
utvärdera 
salivflödet och 
karies hos barn och 
ungdomar med 
diabetes typ 1 från 
Brasilien. 

En tvärsnittsstudie 
utförd på 51 barn 
med diabetes typ 1 
undersökte  
forskarna salivflödet, 
plack index, gingival 
bleeding index samt 
DMFT/dmft hos 
individerna. 

Resultaten visade att 
barnen med diabetes 
hade en lägre 
salviflöde än barnen i 
kontrollgruppen. 
Ingen signifikant 
statistisk skillnad 
kunde ses angående 
plack indexet och 
DMFT/dmft mellan 
grupperna. Gingival 
bleeding index hade 
ett högre värde hos 
barnen med diabetes 
typ 1 gentemot 
kontrollgruppen. 

Hög 
 

 



 

Rai, K., 
Hegde, A., 
Kamath, A., 
& Shetty, S. 
(2011) 
India 

Dental 
Caries and 
Salivary 
Alterations 
in Type I 
Diabetes 

 

Studien handlade 
om hur salivens 
pH, salivflöde, 
salivens 
antioxidanta 
nivåer samt 
kariesprevalense
n såg ut hos barn 
med diabetes typ 
1.  

Studien var en 
fallkontroll studie. I 
studien inkluderades 
200 barn varav 100 av 
dessa barn var 
diabetespatienter. De 
resterande 100 barnen 
var friska individer, som 
inkluderades i 
kontrollgruppen i 
studien. Alla barnen i 
studien hade liknande 
socioekonomisk 
bakgrund. Forskarna i 
studien använde sig av 
ett DMFT/dmft samt ett 
pH indikatorpapper för 
mätning av pH-värdet i 
saliven.  

Resultatet påvisade 
ett minskat 
salivflöde, ökad nivå 
av antioxidanter i 
saliven, mer karies 
samt ett minskat pH-
värde hos 
diabetespatienterna i 
jämförelse med 
kontrollgruppen.  

Hög 

Arheiam, A., 
& Omar, S.  
(2014) 
Libya 

Dental caries 
experience 
and 
periodontal 
treatment 
needs of 10- 
to 15-year 
old children 
with type 1 
diabetes 
mellitus 

 

I den här studien 
studerades 
behoven av 
periodontal 
behandling hos 
barn med 
diabetes typ 1 
samt deras karies 
erfarenhet.  

Studien var en 
tvärsnittsstudie som 
jämförde 70 barn med 
diabetes typ 1 med 70 
andra friska barn, som 
tillkom i 
kontrollgruppen. 
Diabetesbarnen och den 
friska kontrollgruppen 
parades ihop med 
varandra utifrån samma 
ålder och kön. Forskarna 
använde sig av ett 
DMFT-index och ett CPI 
index för att se de 
parodontala behoven 
enligt WHOs kriterier.  

Resultatet påvisade 
att diabetesbarnen 
hade mer karierade 
tänder samt fler 
saknade tänder än 
vad den friska 
kontrollgruppen 
hade. Behovet av 
mekanisk icke-
kirurgisk 
infektionsbehandling 
genom indicerad 
scaling och 
debridering för att ta 
bort subgingival 
tandsten var störst 
hos diabetikerna i 
jämförelse med 
kontrollgruppen. 
Bland den 
experimentella 
gruppen och 
kontrollgruppen 
påvisades ingen 
skillnad i resultatet 
avseende kön. Barn 
med diabetes typ 1 
påvisades vara i en 
högre riskzon för att 
drabbas av karies 
och parodontala 
sjukdomar i 
jämförelse med de 
friska individerna.  
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Ferizi, L., 
Dragidella, 
F., Spahiu, 
L., Begzati, 
A., Disha, 
M., Pustina, 
T., . . . 
Stanovci, E. 
(2018) 
Kosovo 

Oral Health 
and Salivary 
Status in 
Children 
with Type 1 
Diabetes 
Mellitus  

  

Studiens syfte var 
att undersöka 
den orala hälsan 
och saliven hos 
barn med 
diabetes typ 1 för 
att sedan jämföra 
resultaten med 
en kontrollgrupp 
bestående av 
friska individer.   

Studien var en 
prospektiv studie. I 
studien deltog 160 barn, 
därav 80 av dessa 
bestående av 
diabetespatienter och 
resterande 80 av friska 
individer i åldrarna 10-
15 år. Mätmetoderna 
som användes i studien 
var ett DMFT/dmft för 
kariesregistrering av de 
permanenta tänderna, 
gingival- och ett 
plackindex. Forskarna 
uppskattade 
salivflödeshastigheten 
och  räkningen av 
eventuella kolonier av 
streptococcus mutans i 
saliven.  

I studiens resultat 
påvisades en 
kariesprevalens hos 
96,25% av de 
diabetesdrabbade 
individerna i 
jämförelse med 95% 
kariesprevalens hos 
de friska 
individerna. 
Diabetespatienter 
påvisade dessutom 
ett högre plack- och 
gingivalindex samt 
ett reducerat 
salivlflöde gentemot 
kontrollgruppen. 
Hos diabetesbarnen 
framkom en högre 
siffra samt en högre 
risk för 
streptococcus 
mutans i jämförelse 
med de friska 
individerna. 
Forskarna 
konstaterade att 
barnen orala hälsa 
påverkades  av 
diabetes mellitus typ 
1.  

Hög 
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Dental caries 
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with type 1 
diabetes 

 

Studiens syfte var 
att fastställa 
prevalensen av 
karies hos 
ungdomar med 
diabetes typ 1.  

 Studien var en 
tvärsnittsstuide. I 
undersökningen deltog 
259 diabetesdrabbade 
ungdomar, samt 259 
friska individer som 
parades ihop med 
diabetikerna avseende 
ålder och kön. Hos 
diabetikerna var viktiga 
mätvärden, glykosylerat 
hemglobin i blodet, 
åldern de fick diagnos 
för sjukdomen, 
durationen av 
sjukdomen och 
kontrollnivån av 
sjukdomen. För att 
kariesregistrera tänder 
under 2 år använde sig 
forskarna av ett 
DMFT/dmft-index.  

DMFT/dmft  
påvisades högre och 
mer fyllda tänder 
framkom hos 
diabetikerna 
gentemot 
kontrollgruppen.Kon
trollgruppen 
uppvisade dock mer 
karierade tänder.  
Forskarnas resultat 
mellan gruppen med 
kontrollerande 
diabetes och 
okontrollerande 
diabetes påvisade att 
mer fyllda tänder 
framkom hos den 
kontrollerande 
diabetesgruppen. De 
okontrollerande 
diabetesungdomarna 
påvisade mer 
karierade tänder i 
jämförelse med den 
kontrollerande 
diabetesgruppen. 
Studien påvisade 
dessutom att mindre 
fyllda och karierade 
tänder framkom hos 
ungdomar som i ett 
tidigt stadie drabbats 
av diabetes mellitus 
typ 1 samt hade en 
hyfsad munhygien.  

Hög 
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India 
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and 
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with type 1 
diabetes 
mellitus 

 

Syftet med 
studien var att 
bedöma 
kolesterolnivåer 
och triglycerider i 
saliven hos  
barn med 
diabetes mellitus 
typ 1, för att finna 
ett samband 
mellan värdena 
och  
kariesstatuset hos 
individerna.  

Studien var en 
fallkontroll studie. 
Studien var en I studien 
deltog 60 stycken barn i 
åldrarna 12-16 år varav 
30 stycken var 
diabetesdrabbade barn. 
De resterande 30 barnen 
var friska individer som 
svarade som en 
kontrollgrupp, och 
parades ihop med 
diabetikerna avseende 
ålder och kön. 
Från varje barn 
samlades och 
utvärderades vilosaliv 
för att se triglycerider 
och kolesterolnivåer. 
Forskarna använde sig 
dessutom av ett DMFT-
index.   

De diabetesdrabbade 
barnen uppvisade en 
högre signifikant 
skillnad av 
triglycerider samt 
kolesterolnivå i 
saliven, gentemot 
den friska 
kontrollgruppen. 
Dessutom framkom 
det en signifikant 
skillnad i att 
kariesvärdet var 
högre samt att 
triglyceriderna i 
saliven påvisade en 
association till karies 
hos diabetikerna.  
Det framkom dock 
att de kolesterola 
nivåerna hade ett 
signifikant samband 
till karies hos de 
friska individerna i 
kontrollgruppen.  

Hög 
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I den här studien 
utvärderades 
samt jämfördes 
gingivans 
tillstånd och 
placknivå hos 
barn med 
diabetes mellitus 
typ 1 i jämförelse 
med friska 
kontrollgrupper. 

I denna fallkontroll-
studie deltog 72 barn 
med diabetes typ 1 
mellitus som sedan 
jämfördes med 72 friska 
barn. Värdena från båda 
grupperna avseende 
gingival- och plackindex 
jämfördes statistiskt.  

Ett högre 
medelvärde av både 
gingival- och 
plackindex framkom 
hos de 
diabetesdrabbade 
individerna i 
jämförelse med den 
friska 
kontrollgruppen. Det 
observerades 
dessutom en 
signifikant skillnad i 
gingival- och 
plackindex avseende 
om individen hade 
primära 
tänder,permanenta 
tänder eller ett 
växelbett.  

Hög 
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Syftet med den 
här studien var 
att fastställa den 
orala 
munhygienen, 
kariesstatuset 
samt gingivans 
tillstånd hos barn 
med diabetes typ 
1 från 
Saudiarabien. 
Detta för att 
sedan jämföra 
med en 
kontrollgrupp av 
friska individer, 
som parades ihop 
med den 
experimentella 
gruppen 
avseende ålder 
och kön.   

Studien var en 
fallkontroll studie. I 
studien deltog 134 barn 
med diabetes typ 1 med 
en medelålder på 9 år 
tillsammans med 177 
friska barn i en 
medelålder på 8 år. 
Forskarna undersökte 
munhygienen, karies 
samt gingivans tillstånd 
hos de båda grupperna.  

I studiens resultat 
hittades en 
signifikant skillnad i 
DMFT/dmft, mellan 
den experimentella 
gruppen och 
kontrollgruppen. En 
stor del utav barnen 
med diabetes 
(83,6%) 
klassificerades att ha 
en otillräcklig eller 
dålig munhygien. 
Liknande resultat 
hittades dock hos de 
friska individerna. 
Barnen med diabetes 
uppvisade mer 
gingivit (72,4%) än 
kontrollgruppen 
(60,4). Forskarna 
fann ett samband 
mellan en dålig 
munhygien och 
gingivit hos alla 
deltagarna.  
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Studiens syfte var 
att utvärdera 
förhållandet 
mellan den orala 
hälsan och nivån 
av den 
glykemiska 
kontrollen hos 
barn och 
ungdomar med 
med diabetes typ 
1.  

Studien var en 
tvärsnittsstudie. I 
studien deltog 87 
diabetesdrabbade barn 
som var inskrivna på ett 
sjukhus för diabetiker i 
åldrarna 8-16 år. 
Forskarna använde sig 
av kriterier från WHOs 
för att undersöka 
munhygienen, gingival- 
och plackindex samt  
karies. Värdena som 
framkom hos 
diabetikerna delades 
sedan in i två olika 
grupper, varav en av 
grupperna bestod av en 
kontrollerad diabetes 
och en annan av en 
okontrollerad diabetes. 
Den glykemiska 
kontrollen av diabetes 
hade riktlinjer som 
forskarna följde enligt 
”The American Diabetes 
Association”.  
Forskarna jämförde 
därefter den orala hälsa 
mellan grupperna.  

Resultatet påvisade 
en signifikant 
skillnad mellan 
grupperna, där den 
okontrollerade 
diabetesgruppen 
hade mer karierade, 
fyllda och saknade 
tänder i jämförelse 
med den 
kontrollerande 
diabetesgruppen.  
Dessutom sågs en 
signifikant skillnad i 
de permanenta 
bettet avseende de 
gingivala värden, 
med ett högre värde 
hos gruppen med en 
okontrollerad 
diabetes. Forskarna 
konstaterade enligt 
detta resultat att den 
metaboliska 
kontrollen hade en 
påverkan på den 
orala hälsan.   Den 
gingivala 
inflammationen och 
kariesprevalensen 
ökade ju sämre 
glykemisk kontroll 
individen hade.  
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Syftet med 
studien var att 
utvärdera och se 
hur kontrollen av 
diabetessjukdom
ens påverkan, 
genom de 
glykosylerade 
hemoglobinet, 
påverkade den 
orala hälsan hos 
de 
diabetesdrabbade 
barn och 
ungdomarna.  

Studien var en 
tvärsnittsstudie, som 
hade 87 deltagande barn 
och ungdomar med 
diabetes mellitus typ 1. 
Barn och ungdomarna 
delades in i tre grupper 
avseende: 1.HbA1c ≤ 8%, 
2. 8% < HbA1c 
≤ 10% and 3.8HbA1c > 
10%, ålder,värdet av de 
glykosylerade 
hemoglobinet från deras 
sjukdomshistoria samt 
durationen av 
sjukdomen. Forskarna 
använde sig av 
Simplified Oral Hygiene 
Index, CPI, DMFT/dmft, 
samt de stimulerade 
salivflödet i syfte om att 
kontrollera den orala 
hälsan hos diabetikerna.  
 
 

 

En statistisk skillnad 
upphittades hos 
diabetikerna med ett 
högt glykosylerat 
hemoglobin i 
samband med ett 
reducerat salivflöde. 
Dessutom påvisades 
ett högre CPI och 
DMFT/dmft hos 
diabetikerna med ett 
högre glykosylerat 
hemoglobin. 
Forskarna 
konstaterade att 
barn med diabetes 
som hade ett högt 
glykosylerat 
hemoglobin hade en 
ökad risk för att 
drabbas av gingivit, 
karies och ett 
reducerat salivflöde.  
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I den här studien 
var syftet att 
undersöka typ 1 
diabetes mellitus 
påverkan på 
tänderna och den 
orala hälsan hos 
barn och 
ungdomar.  

Studien var en 
fallkontroll studie. 
Deltagarna i studien 
bestod av 50 
diabetesdrabbade 
individer gentemot 50 
friska individer som 
placerades i 
kontrollgruppen. Alla 
barn och ungdomarna 
placerades i två grupper 
avseende ålder. Den 
första gruppen bestod av 
5-9 åringar medan den 
andra bestod av 10-14 
åringar.  
Forskarna undersökte 
alla deltagares tänder. 
De använde sig 
dessutom av mätvärden 
som DFS-index, 
plack,tandsten och 
gingivalindex samt 
utvärdering av 
munhygienen.  

Barnen med diabetes 
hade en ökad 
gingival 
inflammation där 
barnen mellan 5-9 år 
hade 69,7% gingivit i 
jämförelse med 
83,7% gingivit hos 
barnen mellan 10-14 
år. Forskare 
konstaterade att fler 
saknade tänder 
upphittades hos 
diabetikerna, dock 
påvisades mer karies 
hos kontrollgruppen. 
Studien visade att ett 
högre värde av 
gingival,tandsten 
och plackindex 
upphittades hos de 
äldre barnen (10-14 
år) med diabetes typ 
1, som var en 
signifikant skillnad i 
jämförelse med 
kontrollgruppen. 
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