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1. Allmänt
Munhälsan är en del av hälsan. En god munhälsa är en viktig faktor för varje
människas välbefinnande och livskvalitet. En frisk munhåla underlättar en
fullvärdig nutrition där förmågan att tugga och svälja samt uppleva smaker är
viktiga funktioner för den enskildes välmående.
Munvården måste ses som en del av vården och ingå i den dagliga rutinen. Att
hjälpa en person med munhygienen bygger på ett stort förtroende där personens
egna önskemål är det centrala. Personalen ska uppmuntra de boende till egen
aktivitet och stödja den på samma sätt som all annan daglig verksamhet och utöka
hjälpen gradvis när behovet ökar.
Munvården ska följas upp regelbundet så att man i tid kan upptäcka ett ökat
hjälpbehov. Aktuella data om munvården ska finnas i den boendes journal.

2. Ansvar
2.1 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
MAS ansvarar för att patienterna får en säker, ändamålsenlig hälso- och sjukvård
av god kvalitet samt att utfärda lokala riktlinjer för munhälsovård och följa upp
riktlinjerna i verksamheten.
2.2 Chef för boendet
Chefen ansvarar för att det finns avtal med tandvården angående uppsökande och
nödvändig tandvård enligt gällande lag1 och att samtliga boende årligen erbjuds en
munhälsobedömning. I ansvaret ingår även att säkerställa att all omvårdnadspersonal har genomgått utbildning i munhälsovård och att de dokumenterar
munvården i genomförandeplanen.
2.3 Tandläkare/tandhygienist
Den tandvårdsverksamhet som har avtal med boendet ska årligen erbjuda de
boende en munhälsobedömning som utförs av en tandhygienist samt dessutom
upprätta ett munvårdskort. Tandhygienisten bedömer också om den äldre är i
behov av ”nödvändig tandvård” utförd av tandläkare. Det vill säga tandvård som
tydligt förbättrar den äldres möjlighet att äta och som motverkar smärta och
obehag.
Tandvårdsverksamheten ska också utbilda personalen i munvård. Munhälsobedömningen är en hälso- och sjukvårdsåtgärd och ska dokumenteras i tandläkarens
och tandhygienistens journal.

1

Uppsökande verksamhet med bedömning av munhälsan skall bedrivas bland dem som omfattas
av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt bland dem som har
varaktiga behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
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2.4 Sjuksköterska
Sjuksköterskan ska utifrån sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag utföra en munbedömning när en boende flyttar in på ett särskilt boende(se punkt 3). Denna
bedömning rubriceras som ett munvårdstatus och ska dokumenteras i journalen.
I de fall den boende önskar få en munhälsobedömning som utförs av
tandhygienist/ tandläkare så behöver de information om vilka läkemedel som den
boende är ordinerad samt information om hälsotillståndet. Sjuksköterskan ansvarar
för att fråga den boende om denne godkänner detta och att i så fall överlämna den
efterfrågade informationen. Sjuksköterskan ska dokumentera i journalen om den
boende accepterat eller avböjt munhälsobedömningen och om information får
lämnas ut samt dokumentera i journalen när den överlämnats.
Om sjuksköterskan upptäcker ett problem med den boendes munstatus ska
han/hon göra en ny munbedömning och kontakta ansvarig läkare om eventuell
tandläkarkontakt.
2.5 Omvårdnadspersonal
Omvårdnadspersonalen ansvarar för den boendes dagliga omvårdnad och i detta
ingår den dagliga munhygienen för boende som behöver hjälp. I ansvaret ingår att
kontakta till sjuksköterskan om de upptäcker brister i den boendes munhälsa. Den
munvård som inte utgör hälso- och sjukvård ska dokumenteras i den boendes
genomförandeplan.

3. Munbedömning/nutritionsbedömning/ dokumentation
I den munbedömning som sjuksköterskan utför ingår det att inspektera munslemhinnan, läpparna, tungan, tandköttet, tänderna, saliven, eventuella proteser,
sväljningsförmåga samt kontrollera rösten och vikten.
Vid bedömningen ska sjuksköterskan använda bedömningsinstrumentet Tandstatus2
som bedömer tillstånd och funktioner i munhålan och dess vävnader (se punkt 11)
Instrumentet baserar sig på en tregradig skala där:
1 innebär att munstatus är friskt/normalt
2 innebär att det finns problem
3 innebär att problemen är grava
Ett annat bedömningsinstrument som fångar upp munnens hälsotillstånd är
nutritionsbedömningen MNA3 som kan ses som ett komplement till mun2

Munbedömningsinstrument, Tandsstatus. Med tillstånd från University of Nebraska Medical
Center samt Oncology Nursing Forum; översatt och modifierat Pia Andersson Högskolan
Kristianstad, 1994, rev sept 2000.
3
Mini Nutritional Assessment
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bedömningen. Bägge bedömningarna ska utföras när en person flyttar in på ett
särskilt boende för att sedan följas upp efter behov dock minst en gång om året.
Munbedömningen ska dokumenteras under sökordet nutrition. Hjälpmedel som till
exempel elektrisk tandborste eller orofaciala4 hjälpmedel som underlättar
munvården ska också dokumenteras.
Om en risk, problem eller resurs upptäcks ska en plan upprättas. Exempel på
problem i munhålan kan vara sår, svampinfektioner, blåsor och muntorrhet.
Munvårdskortet är ett samverkansdokument mellan tandvårdspersonal och berörd
personal på det särskilda boendet. Munvårdskorten är personligt och där beskrivs
hur ägaren av kortet ska sköta sina tänder och vilka produkter han eller hon ska
använda. En kopia på munvårdskortet ska förvaras hemma hos den boende och
originalet i sjuksköterskans journal. Munvårdskortet ska följa den boende vid
besök inom tandvården (se punkt 8).

4. Munhälsa
När man blir äldre uppstår det förändringar i munhålan som inte är kopplat till
sjukdom utan orsakas av det normala åldrandet. Dessa förändringar kan dock
medföra ökad mottaglighet för att utveckla sjukdom. Därför är det viktigt att en
munbedömning utförs regelbundet.
Vissa boende sköter sin munvård själv men det finns ett stort antal personer som
inte klarar detta längre men av integritetsskäl har svårt att ta emot hjälp.
Sjuksköterskan ska därför regelbundet fråga den boende hur det känns i munnen
och vara extra uppmärksam på om personen ändrar sitt sätt att äta exempelvis
vägrar äta eller reagerar onormalt på kall och varm mat eller dryck.
Det kan ibland vara svårt, både ur teknisk och etisk synvinkel, att upprätthålla en
god munhälsa i samband med vård av personer med demenssjukdom, palliativ
vård och vård i livets slutskede. Se även lokala riktlinjer för palliativ vård- vård i
livets slutskede.
Behovet av god munhygien ökar då kroppens eget försvarssystem är nedsatt. Det
gäller exempelvis vid sjukdom, särskilt om den är långvarig, eller i samband med
behandling som påverkar personens egna försvarsfaktorer negativt.

4

Orofacial funktion, en beskrivning av motoriska och sensoriska funktioner i munhåla och ansikte
samt förmåga att viljemässigt utföra ändamålsenliga rörelser. Avser även bristande förmåga att
öppna och/eller stänga munnen.
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5. Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
Den 1 januari 1999 infördes ett ekonomiskt stöd för uppsökande verksamhet och
nödvändig tandvård i samband med sjukdom och funktionsnedsättning. Det
innebär att den som omfattas av tandvårdsreformen får lägga sin tandvårdskostnad
till högkostnadskortet för hälso- och sjukvård.
•
•

Landstinget ansvarar för att uppsökande verksamhet och nödvändig
tandvård erbjuds alla som enligt tandvårdslagen och tandvårdsförordningen
omfattas av stödet, dvs. ingår i personkretsen.
Kommunen ansvarar för att identifiera de som ska ingå i personkretsen och
erbjuda möjligheten till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Nödvändig tandvård innebär sådan tandvård som påtagligt förbättrar möjligheten
att äta och motverkar smärta och obehag. Om du har rätt till munhälsobedömning
har du även rätt till nödvändig tandvård, men en munhälsobedömning behöver inte
utföras för att få möjlighet till nödvändig tandvård. För att få nödvändig tandvård
behövs ett ”tandvårdsintyg”.

6. Rätt till uppsökande verksamhet och tandvårdsintyg
1. De som bor i boenden där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret
enligt 18§ första stycket hälso- och sjukvårdslagen
2. De som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
3. De som är bosatta i egen bostad och har ett mycket stort behov av vård och
omsorg en stor del av dygnet
4. De som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
För grupperna 1-3 gäller att de ska ha ett varaktigt behov av omfattande vård och
omsorgsinsatser, dvs. minst 3 gånger per dygn samt tillsyn under natten. Personer
med heldygnsomsorg faller med automatik inom dessa ramar. Däremot för
personer som bor på servicehus krävs att biståndsbedömaren gör en individuell
bedömning angående personens vård och omsorgsinsatser och därmed rätt till
munhälsobedömning och nödvändig tandvård.

7. Rätt att lämna ut tandvårdsintyg
•
•
•
•

Biståndsbedömare
Chef/sjuksköterskor vid särskilt boende
LSS handläggare
MAS

Tandvårdsenheten önskar en gång i månaden få information vilka personer som
fått tandvårdsintyg.
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8. Munhälsobedömning
•
•
•

Tandhygienist/tandläkare utför en munhälsobedömning, ger information
och instruktion om daglig munvård, tittar på det individuella behovet och
lämnar dokumentation om den boendes behov ett så kallat munvårdskort.
Vid behov hänvisas den boende till nödvändig tandvård.
Tandhygienist/tandläkare ska utbilda och handleda omvårdnadspersonalen.

9. Avtal
Verksamheten tecknar avtal angående munhälsobedömning med en tandvårdsenhet
som landstinget har upphandlat. Blanketten för munhälsobedömning skall om den
boende tackat ja, undertecknas av personen själv eller god man/närstående.

10. Avvikelsehantering
Brister i tand- och munvården ska rapporteras i avvikelsemodulen för Stockholm
stads dokumentationssystem (Vodok). Avvikelser ska rapporteras till MAS.

11 Bilaga
Munbedömningsinstrument - Tandsstatus.
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Munbedömingsinstrument
Personuppgifter
Stämpel

TANDSTATUS
Kryssa i alternativ i tandstatus

Har enbart egna tänder

Har egna tänder samt delprotes

Har egna tänder samt delprotes i en käke,
Saknar egna tänder men har helprotes i den andra käken

Saknar egna tänder och
tandersättningar helt

Saknar egna tänder helt men har
helprotes i en eller båda käkarna

Implantat finns

Datum
Röst
Läppar
Munslemhinnor
Tunga
Tandkött
Tänder
Protes
Saliv
Sväljning
Vikt
Signatur

27

Graderad symtombeskrivning
1
2

Lokalisation

Metod

Röst

Tala, lyssna

Normal röst

Torr, hes, smackande

Svårt att tala

Konsult läkare

Läppar

Observera

Lena, ljusröda, fuktiga

Såriga, blödande

Munslemhinnor
Avlägsna ev protes

Använd belysning och
munspegel.
Observera: hö kind, insida
läpp överkäke, vä kind,
insida läpp under-käke,
gom, munbotten
Använd belysning och
munspegel. Observera
Använd belysning och
munspegel. Observera
Använd belysning och
munspegel.
Observera

Ljusröda, fuktiga

Torra, spruckna,
munvinkelragader
Röda, torra eller
områden, beläggning
blåsor

Konsult läkare,
remiss tandläkare
Konsult läkare,
remiss tandläkare

Ljusröd, fuktig med
papiller
Ljusrött och fast

Inga papiller, röd torr,
beläggning
Svullet, rodnat

Sär med eller utan
blödning, blåsor
Spontan blödning

Rena, ingen synlig
beläggning eller
matrester

Beläggning eller
matrester lokalt,
trasiga tänder

Beläggning eller
matrester generellt
trasiga tänder

Protes

Observera

Rena och fungerande

Beläggning eller
matreser, dåligt
fungerande

Används ej

Hjälp med proteshygien,
proteser dåligt fungerande
eller används ej: remiss
tandläkare

Saliv

Dra med munspegel längs
med kindens insida

Glider lätt

Glider trögt

Glider inte alls

Sväljning
Relaterat till smärta
och muntorrhet

Svälja, observera och fråga

Obehindrad sväljning

Obetydliga
sväljproblem

Uttalade
sväljproblem

Hjälp med munhygien,
munspegel glider trögt:
salivstimulerande medel,
munspegel glider inte alls:
saliversättningsmedel
Konsult läkare

Tunga
Tandkött
Tänder

3

Sår med eller utan
blödning

Med tillstånd från University of Nebraska Medical Center samt Oncology Nursing Forum; översatt och modifierat Pia Andersson Högskolan Kristianstad, 1994, rev sept 2000
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Åtgärd vid symtom

Konsult läkare,
remiss tandläkare
Hjälp med munhygien, ev
remiss tandhygienist
Hjälp med munhygien, ev
remiss tandhygienist,
trasiga tänder: remiss
tandläkare

