Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2008-04-03

Interpellation av Kristina Söderlund (s) om karies bland barn.
I en undersökning gjord i Malmö 2005 inom Folktandvården visade det sig att många barn och
ungdomar var drabbade av karies som inte behandlades. Så mycket som var femte 15-åring
som besökte folktandvården i Malmö 2005 var drabbad av dentinkaries, visar studien. De flesta
av angreppen registrerades aldrig.
Dentinkaries innebär att angreppet har brutit igenom emaljen och ska i de flesta fall lagas. Att
det inte gjorts är anmärkningsvärt, säger specialisttandläkaren Karin Ridell som gjort studien.
Hon hänvisar till ett antal skäl till varför situationen kan se ut så här.
– Många tandläkare upplever att de har en pressad situation
– Barntandvården får inte kosta för mycket pengar.
– Den som undersökt barnen har inte lagt ner tillräckligt med tid.
Göran Dahllöf professor i barntandvård misstänker att vi underskattar utbreddheten av karies.
I Stockholms läns landsting har folktandvården ett områdesansvar och en vårdbehovs-indelning
som gör att resurserna fördelas i paritet med denna indelning. I område 3 och 4 ges mer pengar
till tandvården än i område 1 just för att ge bättre tid och förut-sättningar för tandläkare och
annan tandvårdspersonal att ta hand om sina patienter.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
-

Finns det några signaler på att situationen skulle kunna se likartad ut i vårt landsting?

-

Om vi saknar information när det gäller omfattningen och behandlingen av karies är du
då villig att ta initiativ till att en undersökning görs inom Folktandvården i Stockholm?

-

Kommer du även i framtiden att värna vårt system i Stockholm där vi fördelar resurser
inom tandvården efter hur stora tandvårdsbehoven är?
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