
Har du frågor om ditt barns tänder? 
Tala med oss på Folktandvården eller titta in på vår webbplats: 
rjl.se/folktandvarden.

På 1177.se får du också råd om hälsa, vård och tandvård. 
Där kan ditt barn till exempel se filmer om hur man 
borstar tänderna eller hur det går till vid ett tandläkarbesök.
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Bra start
för friska tänder



Hjälp till att borsta

Har du upptäckt ditt barns nya tän-
der längst bak i munnen? De börjar 
komma fram i sexårsåldern. Två 
uppe och två nere. Viktiga tänder 
som ska hålla hela livet! 

De är svåra att hålla rena med sina 
fåror och gropar. Därför behöver de 
extra omtanke. Hjälp till att borsta 
dem noga, morgon och kväll. 

Risken att få hål senare blir mindre 
om ni tillsammans lyckas hålla tän-
derna friska från början.  

Borsta själv?    

Låt ditt barn börja tandborstning-
en. Sedan fortsätter du så att alla 
tänderna blir riktigt rena. Först i 
tio- elvaårsåldern kan barnet borsta 
sina tänder helt utan hjälp.

Fluor    

De nya tänderna är extra känsliga 
för karies. Använd alltid fluortand-
kräm. Den ger det bästa skyddet, 
och stärker tändernas yta.

Skölj inte bort tandkrämen efter 
tandborstningen. 

Bra vanor för mat och dryck

Kroppen och munnen mår bäst 
av regelbundna måltider. Frukost, 
lunch och middag samt ett par 
mellanmål. 

Tänderna behöver vila 2–3 timmar 
efter varje måltid. Därför ska man 
inte småäta eller dricka söta 
drycker mellan måltiderna. 

Lusten att småäta minskar om ditt 
barn är ute och rör på sig varje dag. 

När tanden gjorts ren läggs 
flytande plast på tandens tuggyta.

Barnet får god aptit och har lättare 
att äta lagad mat med bra näring.  

Godis och söta drycker ökar risken 
för karies. En godisdag i veckan är 
en  bra regel. 

När ditt barn är törstigt är 
vatten det allra bästa valet. 
Det gäller både på natten och på 
dagen. Syrliga och söta drycker 
som läsk, juice och saft kan fräta 
på tänderna. 

Om olyckan är framme

Små barn ramlar lätt och skadar 
sina tänder. Kontakta alltid din  
tandläkare för hjälp och råd. 

Tips  för friska tänder:

Borsta morgon 
och kväll med 
fluortandkräm.

Undvik sötsaker,

söta drycker

och att småäta.

Låt tänderna vila 

mellan målen.

Lördagsgodis, 
eller en godisdag 
i veckan.

I Jönköpings län fissur-
förseglar, plastar, vi sexårs-
tändernas tuggytor. Då blir 
det lättare att hålla fåror och 
gropar rena och undvika att 
få hål. Därför har barnen i 
vårt län färre lagningar i sina 
sexårständer, än barn i många 
andra län. 

Plastning av sexårstanden

Vatten är bäst när 
man är törstig – 
både på natten 
och dagen.


