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Bilaga 24 

 
Bakgrund 

 

”Den uppsökande verksamheten med bedömning av munhälsan skall bedrivas bland dem som 

omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) [5] samt 

bland dem som har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som 

1. kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) [6], eller 

2. får hälso- sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 

3. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personerna 

enligt punkterna 1–2 ovan.  (Socialstyrelsen ”Landstingets uppsökande verksamhet och 

nödvändig tandvård” 2006) 

 

Länsövergripande rutin: 

Se landstinget Blekinges PM ”Uppsökande tandvård, grönt kort, undervisning och nödvändig 

tandvård. Bil 1. 

 

Munhälsa  

”Sambandet munhälsa och allmän hälsa har på senare år blivit allt tydligare. De äldre har 

idag fler egna tänder och överlag en bättre munhälsa än tidigare generationer. 

Fler tänder, kronor, broar och implantat kräver noggrann munhygien. Vid sviktande hälsa, 

när man inte klarar av sin egenmunvård, ställs stora krav på personalen inom vård och 

omsorg att ha kunskap om munnen”(Ur Senior Alert om munhälsa) 

 

Bedömning av munhälsa ska vara en del i det hälsoförebyggande arbetet. 

 

Munhälsovård 

Individen ska själv i möjligaste mån sköta sin munvård, om det behövs med stöd av 

vårdpersonalen. Ibland måste dock vårdpersonal ta hela ansvaret till exempel om individen 

har en funktiosnedsättning eller är svårt sjuk. Vårdhandboken ger vägledning i hur munvård 

bör utföras. 

 

 

Se: http://www.vardhandboken.se/Texter/Munhalsa/Oversikt/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Munhalsa/Oversikt/


 

 

 

Omsorgsförvaltningens övergripandeansvar 

 Avgöra vilka personer som är berättigade till uppsökande tandvård och nödvändig 

tandvård. 

 Kommunen ska tillhandahålla landstinget de uppgifter som behövs för uppföljning av 

sådan tandvård som ges till personer som avses (Tandvårdsförordningen 1998:1338 § 

12) enligt lagstiftning. Se även landstingets PM. 

 Vid munhälsobedömning ansvara för att personal finns närvarande 

 Medverka vid planering av munvårdutbildningar i samverkan med tandvården. 

 

MAS ansvar 

 MAS är kontaktperson till Folktandvårdens kansli i Blekinge län 

 MAS utfärdar rutiner och riktlinjer som ska främja en säker och ändamålsenlig hälso- 

och sjukvård inklusive rutiner för en god munhälsa. 

 Ansvarar för att följa upp och sammanställa statistikuppgifter och skicka dessa till 

Folktandvårdens kansli. Se under uppföljning.  

 

Patientansvarig sjuksköterskas ansvar; 

 Att bedöma munhälsa ska ingå i den hälsobedömningen sjuksköterskan gör för 

personer med stora omvårdnadsbehov och hälso- och sjukvårdsinsatser.  

 Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att personer får information om nödvändig 

tandvård och blir erbjuden en munhälsobedömning i samband med inflytt på särskilt 

boende.  

 Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att personer med omfattande 

hemsjukvårdsinsatser inom ordinärt boende och som inte har hemtjänst får 

information om nödvändig tandvård och blir erbjudna munhälsobedömning.  

 Fylla i ”remiss munhälsobedömning” för dem som tackat ja. Utfärda grönt kort. 

 Att lämna statistikuppgifter till MAS vid årets slut. Se under uppföljning. 

 

Patientansvarig sjuksköterska dokumenterar i omvårdnadsjournalen om personen tackat ja 

eller nej till munhälsobedömning samt om grönt kort utfärdats.  

 

Biståndshandläggarens ansvar; 

Biståndshandläggare och LSS handläggare ska 

 Informera om nödvändig tandvård (lämna Folktandvårdens informationsskrift). 

Erbjuda uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård till de som är 

berättigade till detta. Görs lämpligen en gång per år eller vid ”akut” behov. 

 Fylla i ”remiss munhälsobedömning” till de som tackat ja. Utfärda ”Grönt Kort”. 

 Ta upp behov om stöd /hjälp med munvård i samband med vårdplanering/ 

biståndsbedömning som berör personlig omvårdnad. 

 Att lämna statistikuppgifter till MAS vid årets slut. Se under uppföljning. 

 

Enhetschefens ansvar: 

 När tandvårdspersonalen genomför munhälsobedömningen är det viktigt att den person 

som brukar hjälpa den enskilde med den dagliga munvården finns med för att få 

information och instruktion om hur munvården lämpligast kan utföras. 

 I samverkan med tandvården planera för munvårdsutbildning till personalen 

 

 



 

 

 

Omvårdnadspersonalens ansvar: 

 Stödja/hjälpa de individer som behöver daglig hjälp med sin munvård 

 Ta emot instruktioner om fortsatt munvård och följa de instruktioner som överlämnas 

fån tandvården 

 Kontakta sjuksköterska om de upptäcker brister i den boendes munhälsa 

 

Uppföljning 

Redovisning skickas till MAS i slutet av året. MAS sammanfattar och lämnar 

statistikuppgifterna till Folktandvårdens kansli i början av januari enligt följande: 

 Antal ja-svar 

 Antal nej-svar 

 Antal som ej svarat 

 

 

Kvalitetsregistrering 

Se www.senioralert.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                                                                                                                                                      



 

 

 

      Bilaga 1 
PM 2015 

Uppsökande tandvård, grönt kort, undervisning och 
nödvändig tandvård. 

 
Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning och Nödvändig 
tandvård (N-tandvård) 
Den uppsökande verksamheten innehåller två olika delmoment, munhälsobedömning och 
nödvändig tandvård. Det är samma personkrets som har rätt till såväl en munhälsobedömning 
som den nödvändiga tandvården. Oavsett om man tackar ja eller nej till munhälsobedömning så 
har man rätt till nödvändig tandvård. Kortet om nödvändig tandvård är en identitetshandling som 
visar att personen tillhör personkretsen. 
Kommuner och landsting har skyldighet att identifiera de personer som är berättigade till 
tandvårdsintyg. Kommunsjuksköterska, biståndshandläggare, LSS-handläggare, distriktssköterska, 
sjuksköterska inom psykiatrin beslutar vilka patienter som har rätt till nödvändig tandvård. Dessa 
patienter får ett intyg, Grönt kort, som alltid ska visas upp vid tandläkar- och tandhygienistbesök. 
Grönt kort ska skrivas ut i samband med erbjudande om munhälsobedömning. Intyget kan 
tidsbegränsas om patientens förbättringsutsikter inte kan bedömas. Felaktigt utfärdade intyg kan 
återkallas av bedömningsenheten. 
Kortets kopia ska skickas till: 
 
Cecilia Zeba 
Folktandvårdens stab 
Wämö center  
371 81 Karlskrona 
 

Personkrets 

Den uppsökande verksamheten med munhälsobedömning och nödvändig tandvård avser 
personer med stort behov av vård och omsorg och som: 

 
kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) Kategori N1 

 
får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) Kategori N2 

 
omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Kategori N3 

 
får service och omvårdnad i egen bostad (ordinärt boende) med motsvarande behov av omsorger 
som personer som omfattas av punkterna 1-3 Kategori 4 
 

 

Det är inte boendeformen, den personliga ekonomin eller patientens munhälsotillstånd som är 
avgörande för om en person ska omfattas av detta särskilda stöd utan det individuella behovet 
av vård, service och omvårdnad som ska vara omfattande och varaktigt. 
Med omfattande menas insatser minst 3 gånger per dag (morgon, middag, kväll) samt tillsyn på 
natten som kan bestå av ett trygghetslarm. Med varaktigt behov menas ett behov som förväntas 
kvarstå i minst ett år. 



 

 

Omvårdnad innebär i detta sammanhang att personal inom hemtjänst, sjukvård eller närstående 
rent praktiskt ger vård eller skötsel till någon annan person. Målet med omvårdnaden är att öka 
personens välbefinnande genom att lindra symtom och förbättra funktioner. 
 
För att få Landstingets tandvårdsstöd vid kategori N1 krävs: 

 att personen bor i ett boende med helinackordering (personal dygnet runt), ett s.k. särskilt 
boende 
 

För att få Landstingets tandvårdsstöd vid kategori N2 krävs: 

 att personen får hälso- och sjukvård i hemmet 
 

För att få Landstingets tandvårdsstöd vid kategori N3 krävs att personen är utredd och bedömd 
tillhöra någon av personkretsarna 1-3 i LSS (Lag, 1993:387, om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) 1 §, dvs. personer med: 

 utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

 betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 
ålder 

 andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen 

 
 
För att få Landstingets tandvårdsstöd vid kategori N4 krävs: 

 ett varaktigt behov av personlig omvårdnad utförd av hemtjänst och/eller anhörig eller 
annan person minst tre gånger dagligen samt larm eller tillsyn av nattpatrull och att 
särskilt boende bedöms vara alternativet om inte denna resurs fanns 

 
I grupp N4 inordnas även personer med psykossjukdom eller annan grav psykisk störning och 
som varat längre än ett år. Den diagnosticerade psykiska sjukdomen ska ha medfört ett 
omfattande funktionshinder som gör att man av egen kraft inte kan uppsöka tandvården eller 
inse behovet av tandvård. 
 

Vem ska patienten/anhörig kontakta?   
Den som bor i: 

o Särskilt boende, vänder sig till boendets enhetschef eller patientansvarig sjuksköterska 
o Gruppboende, vänder sig till boendets enhetschef eller patientansvarig sjuksköterska 
o Det egna hemmet och har hemtjänst, vänder sig till biståndshandläggaren, hemtjänstens 

enhetschef, kommunsjuksköterska eller distriktsköterska. 
o Det egna hemmet med hjälp av anhöriga, vänder sig till distriktssköterska på vårdcentral 

 
Den som: 

o Tillhör LSS, vänder sig till Habilitering eller kommunens LSS-handläggare 
o Har psykisk sjukdom, vänder sig till läkare eller sjuksköterska på psykiatrisk mottagning 

 
 

Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning 
 
Munhälsobedömning är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. 
Bedömningen är ett erbjudande. Den som inte vill utnyttja detta erbjudande kan avstå, för att 
vid ett senare tillfälle tacka ja vid förnyat erbjudande. 
 



 

 

Bedömningen utförs idag av legitimerad tandhygienist från Folktandvården Blekinge i patientens 
hem eller i det särskilda boendet. Tandhygienisten bedömer munhälsan och ger 
munhygieninstruktion till personen och/eller till närvarande vårdpersonal/anhörig. En skriftlig 
munvårdsplan skrivs på ett munvårdskort. Munvårdskortet är en rekommendation om 
munhygienhjälpmedel och munvårdspreparat. Patientansvarig sjuksköterska eller motsvarande, och 
vid behov anhörig, informeras om resultatet av munhälsobedömningen. Tandhygienisten ska vid 
behov hänvisa patienten till tandklinik som är beredd att ta emot patienten för nödvändig 
tandvård och som han/hon önskar besöka. Berättigade personer ska årligen erbjudas en 
kostnadsfri munhälsobedömning. Har personen en gång tackat ja får han/hon en 
munhälsobedömning varje år tills personen avböjer. Nya erbjudanden ska ges till dem som tackat 
nej tidigare. 

 
Vid varje munhälsobedömning ska ansvarig vårdpersonal finnas med för att ge information om 
den boendes allmäntillstånd och speciella problem samt för att ta emot de individuella 
instruktioner och rådgivning som ges om den dagliga munvården. Den som inte själv kan sköta 
den dagliga hygienen skall få hjälp med detta av kommunen. I den dagliga omvårdnaden ingår 
rengöring av munnen och tänderna. 
Utbildning av vårdpersonal individuellt eller i grupp ingår som en viktig del i den uppsökande 
verksamheten. 
 
Patienter med grönt kort har rätt till uppsökande verksamhet med en kostnadsfri 
munhälsobedömning per år och nödvändig tandvård hos valfri tandläkare med betalning enligt 
den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. När det gäller munhälsobedömningen kan den 
enskilde patienten inte välja vårdgivare. 
 
Personer, som har rätt till ett munhälsoerbjudande ska aktivt letas upp.   
Ett samarbete mellan kommunerna och landstinget är en förutsättning. Socialnämnden utser 
ansvariga för samverkan med tandvården och ansvarar för att information om uppsökande 
verksamhet och nödvändig tandvård når vård- och omsorgstagare. Personal inom äldre- och 
handikappomsorgen och primärvården som har den direkta kontakten med de personer som skall 
erbjudas uppsökande verksamhet kan framföra erbjudande om denna. 
 
När personen/patienten har svarat ja ifylls en ”Remiss munhälsobedömning”, som sänds till 
den tandvårdsklinik som är ansvarig för den uppsökande verksamheten.  
Blanketten, som personen/patienten fyllt i vid erbjudandet, sparas på den erbjudande enheten för 
att kunna verifiera att man har fått tillstånd att lämna personliga uppgifter till tandvårdskliniken. 
Även antalet nej svar registreras. 
 
Redovisning, som skickas till Folktandvårdens kansli i början av januari året därpå, sker 
enligt följande: 
Antal nya erbjudna +antal tidigare erbjudna som under året uppsökts av en tandhygienist 
Antal ja-svar  
Antal nej-svar  
Antal ej svarat  
 
 
Karlskrona 2015-08-28 
 
Samordnare uppsökande tandvård Cecilia Zeba tfn 0455-736407 
Bedömningstandläkare Anders Mårtensson tfn 0455-736408 

 


