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Svar på interpellation 2008:24 av Kristina Söderlund (s)
om karies bland barn
Kristina Söderlund (s) har ställt följande frågor till mig om karies bland
barn med bl a utgångspunkt från en undersökning i Malmö som visar på
problem med underbehandling inom barntandvården:
1. Finns några signaler på att situationen skulle kunna se likartad ut i
vårt landsting?
2. 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?
3. Kommer du även i framtiden att värna vårt system i Stockholm där
vi fördelar resurser inom tandvården efter hur stora
tandvårdsbehoven är?
Som svar vill jag anföra följande:
1. Tandvårdsenheten vid Hälso- och sjukvårdnämndens förvaltning
redovisade för Tandvårdsberedningen i februari 2008 en
uppföljning på gruppnivå där det framgick att den vård som
levereras i de olika vårdbehovsområdena är rimlig i förhållande till
förväntat vårdbehov. Det finns således inga direkta signaler om att
barnen i Stockholms läns landsting skulle vara underbehandlade.
2. Den detaljerade undersökningen på individnivå i Malmö utfördes
som en del av en doktorsavhandling. Någon motsvarande
undersökning i Stockholms läns landsting är inte aktuell för
närvarande.
Inom Stockholms läns landsting pågår kontinuerligt uppföljningar
av barn- och ungdomars tandhälsa. Resultaten redovisas i olika
rapporter för Tandvårdsberedningen medan den årliga
tandhälsorapporten även redovisas för Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
För att ytterligare utveckla kunskap och uppföljning om
barntandvården kan nya redovisningssystem inom tandvården för
registrering av åtgärder på individnivå inom barntandvården
komma att utvecklas.
3. Det är min och alliansens uppfattning att det är av stor vikt att
ersättningssystemen likväl som fastställandet av dess nivåer är
utformade så att barn- och ungdomstandvården ges förutsättningar
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för ett gott om omhändertagande av alla barn och ungdomar utifrån
de aktuella tandvårdsbehoven.
För närvarande pågår en utredning av ersättningsmodellen för barnoch ungdomstandvården. I utredning tas hänsyn till att
ersättningarna ska vara anpassade utifrån barn och ungdomars olika
behov av tandvård med utgångspunkt från epidemiologisk data och
förväntat vårdbehov.
Utöver detta pågår även förebyggande arbete bland barn och
ungdomar i områden med stora tandvårdsbehov innefattande bl a
särskilda satsningar på information och fluorsköljningar i samarbete
med skolorna i de aktuella områdena.
Målet är att minska skillnaderna i tandhälsa mellan olika områden
till förmån för en god tandhälsa för alla barn och ungdomar i
Stockholms läns landsting. Detta är något som ersättningssystemen
inom barntandvården kan bidra till, likväl som de mer övergripande
insatserna för att förebygga förekomsten av karies bland barn.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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