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§ 244 

Motion 14-2022 om samverkan med 

kommunerna kring barns tandhälsa 

samt återinförande av ”fluortanter” i 

skolverksamheten 

Dnr 868-2022 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

Reservation 

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Barn och ungas tandhälsa är ett högt prioriterat område för Region Norrbot-

ten. Folktandvården i Norrbotten har redan idag samverkan med kommuner-

na om bland annat fluoridsköljning i skolor i områden där tandhälsan inte 

uppfyller målen. 

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD), Lage Hortlund (SD), Susanne Ström (SD), Lars-

Åke Vikström (SD) och Kristina Karlsson (SD) föreslår i en motion till reg-

ionfullmäktige att Region Norrbotten ska: 

 Undersöka möjligheterna att samverka med kommunerna kring barns 

tandhälsa. 

 Undersöka möjligheterna att återinföra systemet med ”fluortanter” inom 

skolverksamheter. 

Beslutsunderlag 
Motion 14-2022 om samverkan med kommunerna kring barns tandhälsa 

samt återinförandet av "fluortanter" i skolverksamheten 

Ärendets behandling under sammanträdet 

Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionens andra att-sats. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag 

och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  



PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 6 oktober 2022  Sida 64 (84) 

 

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-169, 0.2 

 

Ärendet 

Bakgrund  

Folktandvården har som mål att länets barn och unga ska var kariesfria. Fo-

kus ska ligga på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Tand-

vården behöver samverka med andra aktörer, framförallt barnhälsovård och 

skolverksamheter, för att främja munhälsan hos barnen. Redan idag samver-

kar folktandvården med länets kommuner bland annat via:  

 Deltagande i folkhälsoråd vid orter där sådana forum finns. 

 Skolbesök i årskurs 4 med lektion om munhälsa mm samt i årskurs 6 i 

konceptet ”Tobaksfri Duo”. 

 Medverkan på temadagar om hälsa på skolor. 

 I områden med sämre tandhälsa hos barnen görs riktade insatser t.ex. 

erbjuds fluoridsköljning i samverkan med skolan, utökade skolbesök i 

vissa årskurser där risk har identifierats. 

 Projekt om tandborstning på förskola startas i socioekonomiskt utsatt 

område under året. Skall utvärderas innan breddinförande. 

 ”Karies och Baktus”-teater på förskolor i vissa kommuner där vi lär ut 

om kost och tandborstning. 

 Dialog om utbud på skolfik för att erbjuda ett mer hälsosamt utbud. 

 Munhälsoinformation på öppna förskolor. 

I de nya nationella riktlinjerna för tandvården (Socialstyrelsen 2021) finns 

rekommendationer för att främja barns munhälsa på individnivå och via 

samverkan med andra aktörer. Ett av de områden som identifierats att vida-

reutveckla gäller samverkan med kommunerna. Folktandvården ser över 

samtliga rekommendationer från Socialstyrelsen och hur de ska implemente-

ras i länet. Vissa av åtgärderna som rekommenderas i riktlinjerna görs redan 

idag och andra kommer arbetas vidare med. 

Folktandvården har munhälsofrämjande preventionsprogram på individ-, 

grupp- och samhällsnivå där samverkan med andra aktörer är en viktig del. 

Årlig uppföljning av barnens tandhälsa görs inom folktandvården i Norrbot-

ten. I de områden där tandhälsan inte uppfyller målen görs riktade hälso-

främjande insatser t.ex. erbjuds fluoridsköljning i skolorna. 

Jämställdhetsperspektiv 

Det bedöms inte finnas några betydande skillnader utifrån kön i tandvården 

för barn- och unga, baserat på könsuppdelad statistik.  

Barnrättsperspektiv 

Barn och unga är den högst prioriterade gruppen för folktandvården tillsam-

mans med akut tandvård. Beslutet innebär inte någon förändring i denna 

prioritering. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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