1 Populationsinriktad prevention – FRAMM
Populationsinriktad prevention ska utföras av Folktandvården och ingår i verksamhetens
områdesansvar för barn- och ungdomstandvården. Syftet är tydliga och gemensamma riktlinjer
som ska ge en likvärdig behandling oavsett var i Regionen patienterna bor. Arenorna för de
hälsofrämjande insatserna är vardagliga mötesplatser, främst BVC, skola och Folktandvården.
Folktandvården ansvarar för att sin tandvårdspersonal har kunskap om FRAMM och att de
motiverar barn, ungdomar och vårdnadshavare att medverka i insatserna. Varje individuellt
anpassad prevention ska ta hänsyn till att den populationsinriktade preventionen bedrivs.
Arbetsmodellen för den populationsinriktade preventionen i Västra Götalandsregionen heter
FRAMM och personal som arbetar med den finns inom både allmäntandvården och
specialisttandvården.

1.1 Grundåtagande för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år
Insatserna omfattar alla barn och ungdomar i Regionen – oavsett individernas tandhälsotillstånd.
Skolan som arena omfattar även grundsärskolan.
Det grundläggande hälsobudskapet inom FRAMM är:
 Tandborstning med fluortandkräm morgon och kväll
 Sunda matvanor
Ålder

Tillfälle

Blivande
föräldrar

Åtagande/insats

Arena

FTV etablerar samverkan med MVC,
som lämnar informationsmaterial om
munhälsa och betydelsen av god
munvård

MVC

0 år

1:a hembesöket

FTV etablerar samverkan med BVC
(som erbjuder fluoridanalys av vatten i
privat brunn)

Bostad

6 mån

BVC-besök

BVC informerar föräldrar att barnet får
munhälsopaket från FTV

BVC

FTV skickar ut broschyr, tandborste och
fluortandkräm

FTV
Bostad

Hälsosamtal om mat, dryckesvanor,
godis samt om vikten av tandborstning
med fluortandkräm morgon och kväll.

BVC eller
FTV

10-16 år

En hälsolektion om munhälsa och tobak
under åk 4-6 och åk 7-9

Skola

13-16 år

Fluorlackning och kort tandhälsobudskap
en gång per termin i åk 6-9 (totalt 8
gånger)

Skola

6 mån

1 år

Munhälsobedömning

1.2 Tilläggsåtagande
Befolkningsgrupper med stora behov får extra insatser.
Socioekonomiskt i utsatta områden
Ålder

Tillfälle

0-19 år
6-12 år

Undersökning
/behandling

6-16 år

Åtagande/insats

Arena

FTV samverkar med andra hälsoaktörer i
området och i skolan

Lämplig

Fissurförsegling av första och andra
permanenta molaren vid lämplig ålder
och tillfälle

FTV

Fluorlackning och kort tandhälsobudskap
4 gånger per termin under åk 0-9.

Skola

Samverkan om utbudet i skolcaféer och
kioskverksamhet

Träningsskola
Ålder

Tillfälle

Åtagande/insats

Arena

0-1 år

Om barnet inte finns i BVC ser FTV till
att remiss kommer från sjukvården för
tandvård

6-16 år

– Personalen motiveras och instrueras
att genomföra daglig tandborstning på
eleverna.

Träningsskola

– Professionell tandborstning med
fluorgel en gång per månad under
skolterminerna.
– Hälsobudskap med olika tema till
personalen.
– Samverkan med andra aktörer i skolan

Riktlinjer om tandvård till barn och ungdomar mellan 3 och 19 år
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