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Motion av Tara Twana (s) om tandhälsan hos barn i
utsatta områden
Det är stora skillnader i tandhälsa mellan barn i olika samhällsgrupper i Stockholms
läns landsting. Föräldrar är nuförtiden alltmer upplysta om vikten av god kosthållning
och tandvård. Trots att tandhälsan bland barn och ungdomar kontinuerligt
förbättrats är skillnaderna i tandhälsa i olika ekonomiska och sociala grupper
fortfarande stora beroende var man bor. Dessutom har klyftan ökat mellan de barn
som har den bästa och den sämsta tandhälsan. Detta framgår av Tandhälsorapport
2014.
Karies är en av de vanligaste folksjukdomarna eftersom den drabbar mer eller mindre
alla människor under deras livstid. Trots att sjukdomen går att förebygga utgör den
ändå ett betydande hälsoproblem. Tandhälsa i Stockholms län grupperas i fyra nivåer,
så kallade vårdbehovsområden. I vårdbehovsområde 3 och 4 har en större andel barn
och ungdomar kariesskadade tänder samt ett högre genomsnittligt antal
kariesskadade tänder jämfört med barn i vårdbehovsområde 1 och 2. Enligt
Tandhälsorapport 2014 var andelen sjuåringar med kariesskadade tänder 26 procent
2014. Detta är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med 2013.
Vid en mätning 2014 hade 2,4 % av treåringarna i områden med bäst tandhälsa
kariesskadade tänder. Motsvarande siffra för områden med sämst tandhälsa var 13,8
%. Med andra ord en skillnad på 11,4 procentenheter.
I Tyresö och Kungsholmen har barnen allra bäst tandhälsa. I dessa områden har
förstås föräldrarna mer kunskap och tid för att ta hand om sina barns tänder. I de
områden där det är hög arbetslöshet, invandrare och familjer med socioekonomiska
problem har barnen sämre tandhälsa. I Spånga-Tensta har 12,7 % av treåringarna
kariesskador på tänderna. Genomsnittssiffran för Stockholms län är 4 %.
Det finns ett samband mellan barns och föräldrars tandhälsa. Det finns sociala
skillnader i utnyttjandet av tandvård. Majoriteten av de barn och unga i Stockholms
län som drabbas av karies kommer från familjer med låg utbildningsnivå, låg inkomst,
från familjer med invandrarbakgrund eller där föräldrarna är unga. Det handlar ofta
om okunskap och dålig tandhälsa även hos föräldrarna.
Det är inte så svårt att dra slutsatsen att den ojämlika fördelningen av resurser är
huvudorsak till ojämlikheterna i tandhälsa hos barnen i vårt län. Det är dags för
Stockholms läns landsting att ta sitt ansvar och visa att vi prioriterar jämlikhet när det
kommer till tandhälsan.
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En god tandhälsa raseras snabbt om man inte håller den förebyggande vården vid liv
och klasskillnaderna ökar som en följd ännu mer. Ju tidigare man kommer in med
förebyggande vård i ett barns liv desto bättre.
Med anledning av ovanstående föreslår socialdemokraterna landstingsfullmäktige
besluta
att

utveckla modellen med vårdbehovsområden och stärka fördelningen
av resurser till områden där tandhälsan bland barn är sämre
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