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Sammanfattning
Den 1 januari 1999 infördes ett tandvårdsstöd som innebar att landstingen fick
ansvar för att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och funktionshindrade personer. Personer med varaktigt behov erbjuds uppsökande verksamhet och
nödvändig tandvård. Omvårdnadspersonal får handledning och utbildning för att
kunna hjälpa den enskilde med daglig munvård. Landsting och kommun ska enligt
lagstiftningen samverka i den uppsökande verksamheten som omfattar munhälsovårdsbedömning och munhälsoutbildning. Kommunförbundet Stockholms län
(KSL) har därför genom en bred samverkan tagit fram en överenskommelse om

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 0401-5/2012
SID 2 (3)

det gemensamma ansvaret mellan landsting och kommun. Överenskommelsen
tydliggör ansvaret mellan huvudmännen. Äldreförvaltningen är positiv till överenskommelsen.
Bakgrund
Den 1 januari 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som innebar att landstinget fick
lagstadgat ansvar enligt tandvårdslagen(1985:125), att organisera och finansiera
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till de som:
1. kommunerna har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18§ första
stycket hälso- och sjukvårdslagen(1982:763) och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser i hemmet,
2. får varaktig och omfattande hemsjukvård,
3. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS),
4. bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av vård och omsorgsinsatser.
Landsting och kommun ska enligt förarbetena i tandvårdslagen samverka för att
vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av särskilt tandvårdsstöd erbjuds
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.
Ärendet
Med anledning av det gemensamma ansvaret som landsting och kommun har föreslås en länsövergripande överenskommelse. Syftet med överenskommelsen mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län är att tydliggöra det
gemensamma ansvaret för den del av tandvårdsstödet som avser uppsökande verksamheten. Uppsökande verksamhet inkluderar munhälsobedömning och munhälsoutbildning. Förslaget till överenskommelse är framtaget av KSL med medverkande från Hälso- och sjukvårdnämndens tandvårdsenhet, sakkunniga från kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Lidingö, Stockholm, Sundbyberg, Vaxholm,
Värmdö och Österåker. Informationsmöte för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
och andra berörda har skett. Förslaget till överenskommelse bygger på en äldre
överenskommelse som landstinget haft med ett mindre antal kommuner i länet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens pensionärsråd
och äldrenämndens råd för funktionshinder har tagit del av ärendet den17 januari
2012. De fackliga organisationerna har tagit del av ärendet i förvaltningsgruppen
den 18 januari 2012.
Förvaltningens synpunkter
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Äldreförvaltningen ställer sig positiv till överenskommelsen mellan Stockholms
läns landsting och kommunerna i länet. En god munhälsa är synnerligen viktig för
att målgrupperna ska bibehålla hälsa, inte få försämrad hälsa eller allmäntillstånd
och en förutsättning för ett bra näringsintag. Den uppsökande verksamheten i
tandvårdsstödet är en viktig del i att bevara och förbättra munhälsa. I överenskommelsen definieras landstingets respektive kommunens ansvar tydligt. För
Stockholm stads del ingår ansvar för att identifiera personer med behov av uppsökande tandvård samt att utse en kontaktperson som bl.a. ansvarar för att förse
landstinget med uppgifter om särskilt boende och särskild service. Kontaktpersonen ska också godkänna utförare för tandvårdsintyg. Dessa uppgifter är inte nya
för Stockholms stad. Det som också definieras i överenskommelsen är att det måste ges förutsättningar för vård- och omsorgspersonal att delta i årligt återkommande munvårdsutbildning och att tillsammans med vårdgivare för tandvården utföra
munhälsobedömning. Förvaltningen ser att deltagande i munhälsobedömningen
ingår i beslut om bistånd för personlig hygien.

Bilagor
1. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i
Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och
funktionshindrade.
2. Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och
funktionshindrade.
3. Kravspecifikation för utförande av uppsökande verksamhet till vissa äldre
och funktionshindrade som omfattas av det reformerade tandvårdsstödet i
Stockholm län.
4. Munhälsobedömningsblankett
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