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Landstingsstyrelsen

Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja satsa för att bryta arvet
med dålig tandhälsa

Föredragande landstingsråd: Raymond Wigg

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att tandvårdsnämnden skall utveckla ett program för fri tandvård och
god information till gravida kvinnor.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att utreda huruvida tandhälsoinformation skall ges till blivande föräldrar via mödravårdscentralerna samt öka andelen
förstagångsföräldrar som får del av tandhälsoinformation vid barnavårdscentralerna
att därmed anse motionen besvarad.

Motionärerna tar upp frågan om tidiga insatser för att främja en god tandhälsa. Den del
som berör frågan om fri tandvård för gravida har avvisats i ett tidigare yttrande från dåvarande tandvårdsnämnden bland annat med hänvisning till att det finns andra, mer kostnadseffektiva åtgärder för att uppnå motionärernas syften. Fullmäktige återremitterade ärendet
den 26 november 2002.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
3 Tandvårdsstabens tjänsteutlåtande
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Sedan ärendet återremitterades har flera riktade insatser genomförts för att uppnå en förbättrad tandhälsa i hela länet med fokus på tidiga insatser och förebyggande åtgärder. Hälso- och sjukvårdsutskottet har exempelvis beslutat att från och med år 2003 införa ett
vårdbehovstillägg för barn i geografiska områden med större tandvårdsbehov. Dessa områden har även prioriterats vad avser hälsofrämjande åtgärder av vilka några avser BVC.
Beställare Vård finansierar nu ett forskningsprojekt avseende att förhindra överföring av
kariesframkallande bakterier från mor till barn, Resultatet kan komma att påverka framtida
vårdavtal bland annat avseende BVC.
Beställaren har medvetet eftersträvat att arbeta med hälsofrämjande åtgärder allt tidigare i
åldrarna med utgångspunkt i barnets mognadsnivå och föräldrarnas ”mottaglighet”, ett arbetssätt som visat sig framgångsrikt.
Trots våra ambitioner om tidiga insatser visar en uppföljning från 2004 att knappt 50 procent av förstagångsföräldrarna erhållit tandvårdsinformation vid BVC. Det finns anledning
att öka denna andel. Även MVC borde kunna var intressant som förmedlare av tandhälsoinformation. I några landsting som infört sådan information vid MVC har det dock varit
svårt att visa på utvärderingsbara resultat. Frågan behöver därför utredas ytterligare.

Ingela Nylund Watz

Raymond Wigg

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Kenneth Sjökvist m fl (s) har i en motion (bilaga), väckt den 13 februari 2001, föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt tandvårdsnämnden
att utveckla ett program för att införa fri tandvård och god information till gravida kvinnor,
att genomföra projektet i tre av länets områden med dålig munhälsa bland barn.

Yttrande har inhämtats från tandvårdsnämnden.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 18 oktober 2005 föreslagit landstingsstyrelsen
besluta att avge yttrande enligt landstingsdirektörens utlåtande (bilaga).

Tandvårdsnämnden har den 4 september 2001, enligt förvaltningens förslag, beslutat att
godkänna tjänsteutlåtandet (bilaga) i vilket redovisas tandvårdsförvaltningens uppfattning att
riktade insatser samhällsekonomiskt skulle vara effektivare än generella stödåtgärder.
S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.

Ärendet har tidigare behandlats av landstingsrådsberedningen den 9 oktober 2002 och
landstingsstyrelsen den 22 oktober 2002 och av landstingsfullmäktige den 26 november
2002.
Landstingsfullmäktige återremitterade ärendet.

Landstingsrådsberedningen behandlade på nytt ärendet den 24 november 2005.

