
Folktandvården samarbetar med Generation Pep
Folktandvården tar ännu ett steg i kampen mot karies.
Genom ett samarbete med Generation Pep vill Folktandvården ta hjälp av förskolor och skolor för att visa hur kul det
kan vara att borsta tänderna.

– Andelen 6-åringar med karies har ökat de senaste åren. Det är en oroväckande utveckling som vi vill vända. Vi måste tänka nytt
och hitta smarta sätt att främja goda vanor – gärna som tidigare i samverkan med skolan, säger Eva-Karin Bergström, enhetschef
för hälsoodontologiska enheten, Folktandvården Västra Götaland.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och tillsammans med bland andra Karolinska Institutet och
Folkhälsomyndigheten arbetar Generation Pep för att skapa en folkrörelse för en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Ett av Folktandvårdens viktigaste uppdrag är att arbeta förebyggande och förhindra sjukdomar i munnen. För att nå ut till fler barn
och unga med sitt hälsobudskap har därför Folktandvården Sverige anslutit sig till Generation Pep.

– Skolorna är en viktig arena för där kan vi nå alla barn. Via Generation Pep:s verktygslåda kan förskolor och skolor nu ladda ner
vår spelapp som heter Rocka Munnen. Med det spelet blir det både spännande och kul att borsta sina tänder, säger Eva-Karin
Bergström.

Många – både barn och föräldrar – upplever att tandborstningen har blivit enklare att genomföra med hjälp av Rocka Munnen.
Hittills har appen laddats ner till 85 000 användare, och förhoppningen är att ännu fler börjar att använda den.

Om Rocka Munnen
Rocka Munnen har tagits fram av Folktandvården Sverige, ett samverkansforum för landets alla folktandvårdsorganisationer.
Appen innehåller ett spelläge och ett konsertläge med video och timer som är med under tandborstningen. Lanserades i maj 2018
och har laddats ner 85 000 gånger.

Om Generation Pep
Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och arbetar tillsammans med ICA Stiftelsen, Ikea, Göteborgs Universitet,
Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten med flera för att engagera hela samhället i att skapa en folkrörelse för en mer jämlik
hälsa för barn och unga. Läs mer om Generation Pep på https://generationpep.se.
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För mer information kontakta: 
Eva-Karin Bergström 
Enhetschef för hälsoodontologiska enheten
Folktandvården Västra Götaland
Telefon: 073-326 11 10
eva-karin.bergstrom@vgregion.se

Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och
specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och
utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum. 

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube  


