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Socialnämnden

Yttrande angående remiss
Överenskommelse mellan Stockholms läns
landsting och kommunerna i Stockholms län om
uppsökande verksamhet för vissa äldre och
funktionshindrade
Förslag till beslut
1. Tyresö kommuns socialnämnd har för avsikt att teckna
Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna
i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och
funktionshindrade.
2. Socialnämnden överlämnar synpunkter gällande vissa
problemställningar som landstinget och kommunen tillsammans
behöver lösa innan överenskommelsen kan bli praktisk verklighet.
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Sammanfattning
Enligt Tandvårdslagen (1985:125) ska landstinget särskilt svara för att
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård bedrivs bland dem som
omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
samt bland dem som har
1. ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18§ 1.a stycket i
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller
2. får hälso- och sjukvård i hemmet eller
3. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård och
omsorg som personer som omfattas i punkterna 1 och 2 ovan.
Ansvaret för den uppsökande verksamheten ska enligt förarbetena i
Tandvårdslagen ligga hos landstinget i samverkan med kommunerna. Syftet
med denna överenskommelse är att förtydliga det för landstinget och
kommunen gemensamma ansvaret för uppsökande verksamhet
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning).
Förvaltningen kan konstatera att en del redan utförs av omsorgsverksamheter
finansierade av kommunen trots att ansvaret egentligen åligger landstinget.
Tandvårdsfrågor är ett landstingsansvar men traditionellt har kommunerna
bidragit med att utfärda tandvårdsstödskort till berättigade. Kommunen har
hjälpt till att administrera årligt erbjudande om munhälsobedömning till
berättigade och hållit landstingets upphandlade vårdgivare underrättade om
kontaktuppgifter till berörda verksamheter. Det föreligger ett förslag till skriftlig
överenskommelse mellan kommunen och landstinget gällande samverkan kring
uppsökande verksamhet – munhälsobedömning och munvårdsutbildning - för
personer som är berättigade till tandvårdsstöd. Förslaget till överenskommelse
innehåller förtydliganden av parternas del i samverkan jämfört med en äldre
tidigare överenskommelse.
Det finns vissa problem gällande personer med hemtjänst respektive personer
med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad som behöver lösas innan
överenskommelsen kan fungera fullt ut. Det är dock inte självklart att
kommunen ensidigt ska ansvara för att lösa situationen.
Förvaltningen är dock av uppfattningen att socialnämnden ska rekommenderas
att anta överenskommelsen trots att den kan generera merkostnader för
kommunen.

Förvaltningens synpunkter
Det är viktigt att personer som tillhör målgruppen för tandvårdsstödet kan få
den munhälsobedömning och den tandvård de är berättigade till. Det är för den
skull väsentligt att landstinget och kommunen kan hitta lämpliga
samverkansformer som fungerar för den enskilde i vardagen. I
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överenskommelsen läggs stort ansvar på insatser från kommunen för en insats
som egentligen är ett landstingsansvar.
Gällande olika grupper som tillhör personkretsen för tandvårdsstödet kommer
olika svårigheter behöva lösas innan överenskommelsen kan bli praktisk
verklighet. Följande synpunkter föreslås bifogas i en skrivelse till KSL där
kommunen ändå meddelar avsikt att underteckna överenskommelsen.
 För personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostäder
behöver landstinget/landstingets vårdgivare tillsammans med
kommunen hitta flexibla lösningar. Många boende i gruppbostad är
under dagtid på arbete eller sysselsättning. Det är få personal som
tjänstgör i gruppbostad under dagtid varför landstinget/landstingets
vårdgivare behöver ha möjlighet att genomföra de insatser som åvilar
landstinget – inklusive utbildning och handledning – på tid som passar
den enskilde respektive personalens schemaläggning. Det kan innebära
att insatser behöver utföras på sen eftermiddag eller kvällstid och detta
behöver iakttas när landstinget skriver avtal i framtiden gällande
uppsökande munhälsovård. Kommunen kan i vissa situationer behöva
lägga scheman så att den personal som i förekommande fall ska hjälpa
den enskilde med munhygien och tandvård i vissa fall kan närvara på
dagtid. Det är dock inte självklart att kommunen ensidigt ska ansvara
för att lösa situationen.
 Inhämtat samtycke för alla berörda. Socialnämnden förutsätter att
för alla berörda inhämtas samtycke för att informationsöverföring
mellan kommunen och landstingets vårdgivare ska kunna ske. Här
behöver landstinget och kommunen tillsammans skapa ett lämpligt
dokument för den enskilde att ta ställning till. Det är fördelaktigt om ett
sådant dokument utformas centralt.

