Oral hälsa hos barn med Downs syndrom: vårdnadshavares syn på
svensk tandvård
Barn med Down Syndrom (DS) har ofta fysiska funktionsnedsättningar med ökad risk för
nedsatt oral hälsa. Tillvänjning och regelbundna besök till tandvården är viktiga faktorer för
barn med DS som har ett mer omfattande behov än barn utan funktionsnedsättning. Att vara
förälder till ett barn med DS kan påverka livs och familjesituationen. Få studier har undersökt
föräldrars syn på barnens tandvårds omhändertagande men de studier som finns visar att
föräldrar till barn med funktionsnedsättnings prioriterar barnets medicinska problem framför
tandvård. Studien ingår i ett internationellt samarbete där en enkät utformats för att besvara
syftet om föräldrar i Europas syn på tandvårdsomhändertagande och uppfattning om barnens
orala hälsa. Intentionen är att enkätstudien ska utföras i europeiska länder och resultatet ska
jämföras mellan länder. Föräldrar inbjuds via barnhabiliteringsavdelningar samt genom
hemsidor.

Oral health in Children with Down Syndrome: Parents Views on
dental care in Sweden
Children with Down Syndrome (DS) often have an increased risk of impaired oral health safe
and regular visits to dental care are important factors for children with DS who have a more
comprehensive need than children without DS. Being a parent of a child with DS can affect
life and family situation. Few studies have investigated parents' views on the child's dental
care, but the findings of the known studies report that parents of children with DS prioritize
the child's medical problems before dental care. The study is part of an international
collaboration where a questionnaire was developed to answer parents in Europe's view on
dental care. The intention is that the survey should be conducted in European countries and
the results will be compared between countries. Parents are invited through children's
rehabilitation departments as well as through websites.
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