Nämndinitiativ

Hälsa, - vård och omsorgsförvaltningen

Bättre fluormöjligheter till Malmös brukare
Munhälsan är och har sedan 1960-talet i Sverige varit en del av den nationella folkhälsan i
Sverige. Sverige har varit ett föregångsland i frågan. Det har dock inte alltid varit en
självklarhet för alla svenskar att sköta sin munhälsa. Munhälsan påverkas negativt delvis av en
oregelbunden skötsel i form av borstning med fluortandkräm, delvis av sjukdomar men även
vid bruk av tobaksprodukter. När dagens äldre växte upp fanns det en kultur att användandet
av tobaksprodukter var normalt och kanske till och med ”trendigt”.
Många äldre kommer säkert ihåg dimman av rök i salonger och hur tapeter och gardiner
gulnade med tiden. En del äldre kanske inte ens hade möjlighet att sköta sin tandhygien i brist
på material men ibland även okunskap. Ålder är också en faktor, ju äldre en människa blir
desto skörare blir tänderna. Dålig munhygien är också inkörsporten för en hel del sjukdomar.
Idag befinner sig många av Malmö stads brukare i en situation med en del olika besvär kopplat
till munhygienen. Oavsett anledningarna till detta håller de sig själv med tandborste och
tandkräm. Behandling med fluor är högst frivilligt och upp till var och en att själv att
införskaffa. Tandhygienist/tandläkare kommer var tredje månad för tandstatus och tar
eventuell tandsten samt fluorbehandlar tänderna. Det ska även poängteras att tandvård vid
beställt besök betalar brukaren själv för, dock är det gratis över 85 års ålder. Många får hjälp
med skötseln av sina tänder av personal.
Sverigedemokraterna menar att hälsa, - vård och omsorgsförvaltningen bör ta upp och arbeta
mer med detta, vilket föranleder vårt initiativ. Vi menar att Malmös äldre ska få möjligheterna
till en ännu bättre skötsel av sin munhygien där fluor kostnadsfritt ingår. Allt för att ge våra
äldre den hjälpen till en bättre munhygien.
Att Malmö stad kan vara ännu mer behjälpliga med att tillhandahålla fluor i de formerna
Malmös brukare kan använda och att vid behov få hjälp med att använda fluor är en god
satsning för att hjälpa dem.
Anledningen till varför vi menar att det bör vara kostnadsfritt är för att brukarna redan själva
tillhandahåller materiel för den ”grundliga” munhygienen (tandkräm, tandborste) och betalar
för sina större omkostnader. Kostnaden för detta bör kunna vara förhållandevis rimlig med
satsningens olika positiva effekter i beaktning. I de fall fluoret ingår i högkostnadsskydd är det
även rimligt att personalen kan vara behjälplig med att utföra behandlingen.
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Vi menar att personalen absolut kan utföra detta och vi sätter vår tilltro till att detta kan låta
sig göras. Att skölja med fluor eller ge brukaren en fluortablett måste anses som enkelt i
samband med tandborstning.
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har bland annat i en rapport kommit fram
till slutsatsen att ”Daglig fluorsköljning har visat kariesförebyggande effekt på rotkaries hos
äldre personer” som förvisso har ett begränsat vetenskapligt stöd, men som vid
undersökningar har gett klara positiva effekter.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att uppdra åt hälsa, - vård och omsorgsförvaltningen att utreda möjligheterna till kostnadsfri
fluorbehandling till brukare på Malmös vård- och omsorgsinstitutioner om minst en gång i
veckan.
-Att uppdra åt hälsa, - vård och omsorgsförvaltningen att i utredningen presentera olika
kostnadsförslag för att införa kostnadsfri fluorbehandling till brukarna och åtgärder för att
personal ska kunna vara desamma behjälpliga med fluorbehandling.
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