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Förvaltningens förslag till beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen och överlämnar den till kommunstyrelsen.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat överenskommelsen ”om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa”, för yttrande bland annat till äldrenämnden. Den reviderade överenskommelsen innebär
att vissa delar har omarbetats, uppdaterats och förtydligats, men revideringen har inte lett till någon betydande förändring.

Äldreförvaltningen
Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor
Storforsplan 36 Farsta
Äldreförvaltningen
10664 Stockholm
Telefon 08-508 36 222
aldreforvaltningen@stockholm.se
stockholm.se

Äldreförvaltningen vill framhålla vikten av att denna överenskommelse sedan 2012 har omarbetats, uppdaterats och förtydligats. Att
förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats för äldre. Munhälsan är central för välbefinnande och hälsa. En förbättrad munhygien/tandvård ökar livskvaliteten för äldre.
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Bakgrund
Mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm finns
sedan år 2012 en överenskommelse om samverkan vid uppsökande
verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och
nödvändig tandvård. Tandvårdsenheten inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm har tillsammans med Storsthlm tagit fram en reviderad överenskommelse.
Den reviderade överenskommelsen innebär att vissa delar har omarbetats, uppdaterats och förtydligats, men revideringen har inte lett
till någon betydande förändring. Tills att den reviderade överenskommelsen träder i kraft kommer ett nytt rutindokument att tas fram
tillsammans med kommunerna i länet.
Kommunstyrelsen har remitterat Rekommendation, överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa för
yttrande till stadsledningskontoret, socialnämnden, äldrenämnden,
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
och Södermalms stadsdelsnämnd
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 18 maj
2021.
Ärendet
Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de personer som har rätt till munhälsobedömning får erbjudande om munhälsobedömning samt att personalgrupper får undervisning i munhälsovård.
Den uppsökande verksamheten omfattar personer med ett varaktigt
behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och personer som
omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Med omfattande menas personlig omvårdnad under större
delen av dygnet det vill säga minst tre gånger/dygn samt nattillsyn.
Nattillsyn kan likställas med trygghetslarm förutsatt att omvårdnadsbehovet är varaktigt och omfattande. Det kan finnas personer
som uppfyller kraven avseende omvårdnadsbehov men avböjt natttillsyn. Även dessa personer har rätt till tandvårdsstödsintyg. Med
varaktigt menas ett behov som förväntas kvarstå minst ett år.
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Personerna som omfattas har rätt till avgiftsfri munhälsobedömning
i hemmet samt nödvändig tandvård till samma avgift som hälso-
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och sjukvård. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet. I den uppsökande verksamheten som utförs av avtalade tandvårdsföretag ingår
dessutom munvårdsutbildning till vård- och omsorgspersonal. Munvårdsutbildning ska inkludera teoretisk och praktisk information om
munvård som en del i omvårdnaden.
Syftet med den uppsökande verksamheten är att skapa förutsättningar för en god daglig munvård. Detta förutsätter en god samverkan mellan region och kommun där ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda verksamheter.
Parterna är överens om följande gemensamma målsättning:
• Alla som tillhör målgruppen ska identifieras oavsett boendeform eller driftsform.
• Tandvårdsstödsintyg ska utfärdas och förnyas skyndsamt.
• Berättigad med tandvårdsstödsintyg ska få erbjudande
om munhälsobedömning samt vid behov erbjudande om
nödvändig tandvård.
• Berättigad ska få en god daglig munvård.
• Regionen och kommunen ska tillsammans med avtalade
tandvårdsföretag samverka för att ovanstående
uppfylls på ett effektivt och patientsäkert sätt utifrån den
berättigades behov.
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att verksamheten fungerar på avtalat sätt. Parternas gemensamma åtaganden innebär att:
• Implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är känt i samtliga berörda verksamheter.
• Gemensam uppföljning av överenskommelsen.
Kommunerna i Stockholms län har via Storsthlm kontinuerligt lämnat synpunkter på förslag till förändringar och förtydligande under
revideringen av denna överenskommelse.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 14 april
2021. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av ärendet den
13 april 2021. Socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor tar del av informationen den 22 april 2021.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldreförvaltningen vill framhålla vikten av att denna överenskommelse sedan 2012 har omarbetats, uppdaterats och förtydligats. Att
förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats för äldre. Munhälsan är central för välbefinnande och hälsa. En förbättrad munhygien/tandvård ökar livskvaliteten för äldre.
Äldreförvaltningen anser vidare att det nya rutindokument, som för
närvarande tas fram tillsammans med kommunerna i länet, blir ett
viktigt komplement till stöd för verksamheterna att följa överenskommelsen.
Bilagor
1. Överenskommelse Samverkan vid uppsökande verksamhet
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig
tandvård
2. Rekommendation om att anta Överenskommelse om Samverkan
vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård Ny överenskommelse
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