
giftigt 

 

Vad stämmer om fuor? 
Vad är fuor? 
Fluor är ett ämne som förekommer i vatten, jord, växter och djur. Fluor fnns i växlande mängd i 
våra naturliga vattenkällor. Inget vatten är helt fuorfritt. Fluor fnns i små mängder i det vi äter, 
exempelvis spannmål, kött, fsk, grönsaker och frukt. 

Varför används fuor i tandkräm? 
Att fuorbehandla tänder ger det idag bästa skyddet mot karies (hål i tänderna). Det är vetenskap-
ligt bevisat att tandborstning med fuortandkräm två gånger per dag är ett efektivt sätt att före-
bygga karies. Införandet av fuortandkräm i mitten av 1900-talet är den enskilt viktigaste faktorn 
bakom den förbättrade tandhälsan i Sverige, under en period då vår kosthållning dessutom haft 
stor tillgång till socker och snabba kolhydrater. 

Jag har hört att fuor är giftigt – varför ska jag eller mitt barn då använda det? 
Ända sedan 1950-talet har man ingående studerat mekanismerna bakom fuorens kariesföre-
byggande efekt och hur fuor påverkar människors hälsa. I likhet med många andra kemiska 
ämnen – till exempel salt, socker och AD-droppar – kan fuor ge biverkningar. Men det beror på 
vilken dos/mängd man får i sig. Till och med vatten kan i stora mängder ge biverkningar. 
Fluor i de doser som tandvården rekommenderar ger inga biverkningar. 

Kan fuor, som ämne, skada hjärnans utveckling? 
Nej, inte under de förhållanden som gäller för Sverige. En studie som har genomförts i Kina och Iran 
har antytt att höga halter fuor eventuellt kunde påverka barns IQ. Dricksvattnet i de undersökta 
områdena hade en fuorhalt som vida överskred de svenska gränsvärdena. I Sverige gäller att man 
ska undvika fuorhalter i dricksvatten som är högre än 1,2 mg fuor/liter vatten till små barn. 
I studien var fuorhalten upp till 10 mg fuor/liter vatten. 

Om jag ändå inte vill använda fuortandkräm till mitt barn? 
Vi varken kan eller vill tvinga dig att låta ditt barn använda fuortandkräm. Om du föredrar fuorfri 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091655 
www.sciencebasedmedicine.org/antifuoridation-bad-science 

tandkräm till barnet tar du samtidigt på dig ansvaret för att äventyra ditt barns tandhälsa nu 
och för framtiden. Under 60 år har barn från tidig ålder använt fuortandkräm och det har lett till  
en unik förbättring av tandhälsan i Sverige. Några biverkningar har heller inte kunnat påvisas. 
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