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Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till
Äldre- och omsorgsnämnden
–

Ledamotinitiativet avslås.

Äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet
Peter Freij från Moderaterna har lämnat in ett ledamotsinitiativ om att Äldre-

och omsorgsförvaltningen ska kartlägga antal utförda munhälsobedömningar
som utförts på köpta platser samt att samtliga boende ska erbjuda en
kostnadsfri undersökning av tandläkare.

Förvaltningens svar
I Tyresö kommuns patientsäkerhetsberättelse redovisas årligen antalet utförda
munhälsobedömningar. Under 2020 kunde 55 munhälsobedömningar, av 328
planerade, genomföras innan det nationellt införda besöksförbudet infördes på
särskilda boenden för äldre. Efter att besöksförbudet infördes fick
Tandvårdsenheterna endast utföra akut tandvård på boendena fram till våren
2021 när tandvårdsenheterna åter igen fick uppta planerad verksamhet på
boendena. Tandvårdsenheten ansvarar för att genomföra kostnadsfria
munhälsobedömningar en gång per år. Under år 2021 är inga genomförda.
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Tandvårdsstöd är reglerat och faller inom statens kompetensområde. Det står i
strid med konkurrenslagstiftning att endast rikta tandvårdsbidrag för
undersökning till patienter som vårdas inom kommunala äldreboenden. Det
ekonomiska bidraget i tandvårdsstödet består bland annat av ett allmänt
tandvårdsbidrag, ATB, på 300 eller 600 kronor per år beroende på ålder. Det
allmänna tandvårdsbidraget gäller för alla undersökningar och alla behandlingar
som ersätts inom tandvårdsstödet. Utöver det finns särskilt tandvårdsbidrag för
vissa patienter som har en sjukdom och funktionsnedsättning. Det finns även
ett högkostnadsskydd inom tandvården.
Att kartlägga antalet genomförda munhälsobedömningar går inte i dagsläget
eftersom tandvårdenheterna inte fått besöka boendena. Det är också svårt att
få en helhetsbild över hur många som fått en kostnadsfri munhälsobedömning
av tandvårdsenheten innan det gått ett fullständigt år, eftersom
undersökningarna fördelas över året.
Tabellen nedan visar statistik över riskbedömningar av ohälsa i munnen som är
registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert.
Vård- och
omsorgsboende

Antal riskbedömningar
av ohälsa i munnen
utförda av
sjuksköterska 2020

Antal riskbedömningar
av ohälsa i munnen
utförda av
sjuksköterska 2021

Björkbacken

279*

15

Krusmyntan

78

16

Trollängen

55

9

Villa Basilika

73

52

Villa Fornudden*

27

35

*En stor andel av boende flyttade från Björkbacken till Villa Fornudden
oktober 2020.
Tandvårdsstöd är statligt reglerat och faller utanför kommunens
ansvarsområde. Intentionen med ledamotsinitiativet är god men erbjudandet av
tandvårdsstöd endast till patienter/boende på särskilda boenden skulle strida
mot konkurrenslagstiftning och är inte möjligt att genomföra.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

