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Bakgrund 

Ett regeringsbeslut möjliggör särskilt tandvårdsstöd för brukare som har ett bestående behov 
av omfattande vård och omsorg. Brukare med stora omsorgsbehov löper stor risk att få en 
försämrad munhälsa. I särskilt tandvårdsstöd ingår nödvändig tandvård och uppsökande 
verksamhet med munhälsobedömning. Det är viktigt att Vård- och omsorgsförvaltningen 
arbetar på ett sätt som möjliggör god munhälsa.  

Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar för 
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har rätt till denna insats. 
Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och kommunen samverka beträffande 
målgruppen och det är myndigheternas ansvar att utarbeta en samverkansmodell. I 
förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott allmäntillstånd 
behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland, avsnitt 3.13 Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård, ska en 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, uppföljning samt 
utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård. 
Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 

Implementering 

Det ska finnas tillräckligt många utfärdare av särskilt tandvårdsstöd så att berörda brukare får 
erbjudandet. Alla bistånds-/LSS-handläggare samt alla patientansvariga sjuksköterskor ska vara 
utfärdare.  

Utfärdarna ska ha rätt kompetens för uppgiften.  

Munhälsobedömning 

Enligt Överenskommelsen om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård gäller bland annat 
följande: 

En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård utifrån ett 
individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till med daglig munvård 
ingår i munhälsobedömningen.  

 
 Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i allmän 

munhälsovård och munhälsobedömning.  
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 Uppgifter om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård (folktandvård eller 
privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för omvårdnadspersonal för att 
säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.  

 Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i IT-stödet, 
Intygsbeställningen.  

 Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid munhälsobedömning.  
 Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 

tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien.  
 Vid risk för dålig munhälsa ska vårdprocess/vårdplan finnas i patientjournal och 

tydliga instruktioner om aktuella åtgärder och hur dessa ska följas upp delges 
omvårdnadspersonal 

 

MAS ansvarar för att 

 registrera behörighet för personal att utfärda särskilt tandvårdsstöd  
 

Chefer biståndsenheter ansvarar för att 

 behovet av utfärdare är tillgodosett  
 meddela MAS vem som ska bli ny utfärdare samt om en utfärdare inte längre är aktuell 
 ge förutsättningar för att utfärdaren kompetensutvecklas inom området 

 

Enhetschef för sjuksköterskor ansvarar för att 

 meddela MAS när nya patientansvariga sjuksköterskor behöver behörighet att utfärda 
särskilt tandvårdsstöd samt om en utfärdare inte längre är aktuell 

 ge förutsättningar för att utfärdaren kompetensutvecklas inom området 
 

Utfärdaren ansvarar för att 

 ställa frågan till brukaren om han/hon önskar uppsökande verksamhet med 
munhälsobedömning. Tackar brukaren nej ska frågan ställas på nytt om ett år. Svaret 
registreras i registret för nödvändig tandvård samt dokumenteras i patientjournal 

 utfärdaren ansvarar för att uppgifter kring brukare med särskilt tandvårdsstöd hålls 
aktuella i registret 
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 patientansvariga sjuksköterskor utfärdar intyg till berättigad patient som är 
inskriven i hemsjukvården, dokumenterar vårdprocess med mera i patientjournal samt 
delger omvårdnadspersonal 

 biståndshandläggare utfärdar intyg till berättigad brukare som ej är inskriven i 
hemsjukvården, tydlig information ska ges till utförare av omsorg  

 aktuella uppgifter är registrerade i det IT-stöd, Intygsbeställningen, som VGR 
tillhandahåller för all administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till individ med 
intyg om N-tandvård , rätt kontaktuppgift till ansvarig på boende/hemtjänst med mera 
för att tandvårdsleverantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag.  
 

Enhetschef ansvarar för att 

 känna till vem som är utfärdare av särskilt tandvårdsstöd till brukarna på enheten och 
försäkra sig om att brukare som har rätt till stödet erbjudits detta  

 säkerställa att genomförandeplanen beskriver hur brukarens behov ska tillgodoses  
 att personal har den kompetens som krävs för att utföra insatser avseende munvård 
 meddela MAS när enhet byter enhetschef, tandvårdsenheten behöver ha rätt 

information om ansvarig för var enhet 
 samverkan med tandvårdsleverantören fungerar gällande utbildning för all 

omvårdnadspersonal i allmän munhälsovård och munhälsobedömning.  
 

Omvårdnadspersonal ansvarar för att 

 delta i uppsökande verksamhet med munhälsobedömning för att få information om hur 
munvården bäst ska utföras för brukaren 

 följa aktuell vårdplan 
 följa genomförandeplan vad gäller insatser avseende munvård 

 

Användbara länkar 

Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer  

Munhälsa Vårdhandboken 

Munhälsobedömning Folktandvården 

Information om Särskilt Tandvårdsstöd Västra Götaland  

Riskbedömning med instrumentet ROAG, Senior Alert 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/tandvard--munhalsa/tandvardsintyg-och-uppsokande-verksamhet/intygsbestallningen/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/munhalsa/oversikt/
https://folktandvarden.vgregion.se/praktisk-information/munhalsobedomning/
https://folktandvarden.vgregion.se/praktisk-information/tandvardsstod/
https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=20646&nodeId=43949
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Styrdokument 

Tandvårdslag (1985:125) 

N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 

Nationella riktlinjer för tandvård - Socialstyrelsen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tandvardslag-1985125_sfs-1985-125
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/tandvard/

