
 

Länsunionen består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Sedan valet 2018 bildar vi majoritet 

och politisk ledning för Region Kalmar län. Följ gärna vårt arbete: facebook.com/lansunionen 

 

Svar på interpellation ”Barns tandhälsa försämras: det är nödvändigt att fler förskolor 
ansluter sig till daglig tandborstning” från Claus Zaar (SD) till regionrådet Christer 
Jonsson (C) överlämnad till regionrådet Yvonne Hagberg (S). 

Grunden till en god tandhälsa läggs tidigt. Om man tidigt i livet lär sig hur man sköter sina 
tänder kommer man även upp i åren att ha fortsatta bra tänder. En bra tandhälsa betyder 
även att hela den fysiska hälsan blir bättre. Så Folktandvårdens projekt med tandborstning 
på våra förskolor är mycket positivt. 

1. Hur många förskolor i Kalmar län är i dagsläget anslutna till tandborstning med 
fluortandkräm och hur många av dessa har folktandvården fått bekräftat att de verkligen 
genomför detta dagligen? 

15 förskolor utför tandborstning. Detta är också säkerställt då Folktandvården förser dessa 
förskolor med nya tandborstar och tandkräm löpande. 

2. Har under de senaste två åren förskolor varit anslutna, men sedan valt att avsluta 

verksamheten med tandborstning med fluortandkräm, i så fall hur många? 

Tre förskolor i Smedby valde efter en försöksperiod att avsluta samarbetet. Anledning till 
detta uppges vara stor personalomsättning och viss personalbrist vilket gjort att de valt att 
prioritera bort tandborstningen. 

3. På vilket sätt agerar du för att få fler förskolor ansluta sig till daglig tandborstning med 

fluortandkräm och att uppfylla målet att alla förskolor ska ansluta sig under perioden? 

Jag har tagit initiativet till att i samband med ”tandborstbytardagen” besöka en av de 
förskolor som på ett framgångsrikt sätt har daglig tandborstning. I samband med det bjöds 
också media in i syfte att lyfta fram vikten av att flera kommuner ansluter sig. Det blev en bra 
artikel där medarbetare på förskolan talade mycket positivt om tandborstning. Jag har precis 
påbörjat mina verksamhetsbesök hos våra tandvårdskliniker och detta är då självklart en 
fråga jag har med mig och för en dialog kring med berörda på kliniken. Mitt senaste besök 
var i Berga och där arbetar de för att förskolorna i närområdet ska ingå i daglig 
tandborstning.  
 
Folktandvården har en ansvarig tandhygienist för tandborstning i förskolan. Denna kontaktar 
förskolechefer och erbjuder personliga besök för att informera om tandborstning i förskolan. 
Påverkan sker även via tandvårdsledning på länsgemensam ledning.  

Situationen ute i länets kommuner skiljer sig åt. Folktandvården informerar personal och 
berörda parter. Folktandvården har valt att prioritera de mest kariesaktiva kommunerna och 
varit framgångsrik i bl.a. Högsby kommun där samtliga förskolor deltar. 
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