Uppsökande verksamhet
I uppsökande verksamhet ingår munhälsobedömning till berättigade personer och
munvårdsutbildning till omvårdnadspersonal.
Region Sörmland upphandlar och tecknar avtal med tandvårdsleverantörer som utför
den uppsökande verksamheten.
Personkretsen
Berättigade till uppsökande verksamhet med munhälsobedömning är:



Personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
Personer som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Med varaktigt menas att behovet förväntas kvarstå minst ett år. Förbättringsutsikten
ska bedömas vara liten. Vid stroke görs en bedömning om möjlighet att få del av
tandvårdsstödet tidigast sex månader efter insjuknandet.
Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet
dvs. minst tre gånger/dygn samt larm eller tillsyn under natten. Detta gäller oavsett
vem som genomför omvårdnaden. Med personlig omvårdnad avses till exempel hjälp
med på- och avklädning, toalettbesök, att sköta daglig hygien och att äta och dricka.
För personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, behövs ingen bedömning behovet av vård- och omsorgsinsatser, utan
kommunens beslut att individen omfattas av lagen gäller.
Även personer som har en psykossjukdom eller en annan psykisk störning och som
varat längre än ett år omfattas. Sjukdomen ska ha medfört ett omfattande
funktionshinder som gör att de inte av egen kraft förmår uppsöka tandvården eller
inser sitt behov av tandvård. Läkarintyg om långvarig och allvarlig psykisk störning
ska ligga till grund för bedömningen.
Tandvårdskort
Det är i första hand personal inom kommunerna, t ex bistånds- eller LSS-handläggare
eller sjuksköterskor i äldreboende, som bedömer om en person har rätt till
munhälsobedömning och nödvändig tandvård.
Uppgifter på vilka personer som är berättigade lämnas till Region Sörmlands
tandvårdsenhet som utfärdar ett tandvårdskort. De som lämnar underlag för
tandvårdskort ska ha genomgått Region Sörmlands webb-utbildning om
tandvårdsstödet och känna till personens omsorgsbehov i den dagliga livsföringen väl.
Tandvårdskorten, som är vita och i kontokortsformat, ska visas upp för
tandvårdspersonalen i samband med besök.
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Tandvårdskort som blivit utfärdade på felaktiga grunder kommer att dras in.
Personer som har omfattande hjälp av kommunen eller anhörig i hemmet, men som
inte har något tandvårdskort, ska vända sig till sin kommuns biståndshandläggare.
Munhälsobedömning
Personer som är berättigade ska årligen erbjudas en avgiftsfri munhälsobedömning.
Munhälsobedömning är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar,
som utförs i patientens hem eller i det särskilda boendet.
Omvårdnadspersonal eller närstående som brukar hjälpa den enskilde ska finnas med
för att ge information om personens allmäntillstånd och speciella problem samt ta
emot praktiska råd om hur den dagliga munhygienen ska skötas.
Uppgifter om munstatus och behov av hjälp med munhygien noteras på ett
munvårdskort. Munvårdskortet innehåller en rekommendation från tandhygienisten
om hjälpmedel för munhygien och munvårdspreparat.
Om det vid munhälsobedömningen konstateras ett behov av nödvändig tandvård, akut
eller planerad, ska patienten erbjudas möjlighet att komma till tandvårdsklinik för
behandling. Det är den berättigade som själv väljer utförare av den nödvändiga
tandvården och etablerade tandläkarkontakter bör om möjligt behållas.
Munvårdsutbildning
Omvårdnadspersonalen ska i samband med munhälsobedömningen få handledning i
munvård. Personalen ska dessutom årligen erbjudas särskild munvårdsutbildning.
Målet är att omvårdnadspersonalen ska ha kompetens att:
 hjälpa och stötta en person med den dagliga munvården och i vissa fall sköta den
dagliga munvården
 upptäcka behov av tandvårdsinsatser
 förstå behandlingsråd som ges av tandvårdspersonal
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