
Tandhälsan i Lilla Edet förbättrad men extra insatser består
Tandhälsan hos grundskoleeleverna i Lilla Edets kommun har tydligt förbättrats över en tioårsperiod. I dag ligger till exempel
kariesfriheten hos sexåringar på likvärdig nivå som i Västra Götaland som helhet.
Extra förebyggande insatser kommer dock att fortsätta göras i Lilla Edet, efter beslut i västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under en tioårsperiod har Lilla Edet gått från ett område med stort behov av extra förebyggande insatser till dagens mer genomsnittliga
situation. Det gäller till exempel måtten helt kariesfria sexåringar och andelen sexåringar där kariesproblematiken är omfattande.  Statistiska
faktorer gör att variationerna mellan enskilda år kan vara stora, men den långsiktiga utvecklingen är tydlig.

- Det är väldigt glädjande att se att de förebyggande satsningar som vi gjort genom Folktandvården så tydligt ger resultat, säger Nicklas
Attefjord (MP), ordförande i västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nämnden fick utvecklingen i Lilla Edet presenterad för sig i samband med att den godkände en delvis ny och utvecklad modell för att mäta
behov av förebyggande insatser.
Genom Folktandvårdens förebyggande program FRAMM (Fluor, Råd, Arena, Motivation och Mat) får alla i årskurs 6-9 i Västra Götaland
fluorlackning en gång per termin. I de områden där behovet av förebyggande insatser bedöms vara större görs två fluorlackningar per termin
och dessutom redan från årskurs 0. Lilla Edet har varit en av tio kommuner med detta åtagande, men detta bedöms nu inte längre vara
nödvändigt.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden utnyttjar dock möjligheten att göra ett så kallat specifikt åtagande i Lilla Edets kommun och uppdrar åt
Folktandvården att utföra fluorlackning en gång per termin även i årskurs 0-5.  Liknande uppdrag finns redan inom kommunerna Ale, Kungälv,
Stenungsund och Mölndal.

- Vi ger samtidigt vår förvaltning i uppdrag att hålla extra noga koll på Lilla Edet så att den positiva utvecklingen består med det nya åtagande
som nämnden nu gör, säger Nicklas Attefjord.
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Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om
primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.


