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Uppsökande verksamhet  

 
Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS, och 

personer som har ett omfattande behov av vård och omsorgsinsatser och som kommunen har 

ett hälso- och sjukvårdsansvar för, är berättigade till tandhygienist som utför bedömning av 

munhälsan. Insatsen är avgiftsfri för den enskilde. Region Östergötland har upphandlat den 

uppsökande verksamheten. Från och med 2016-01-01 är det Oral Care som är utförare. 

Målet med den uppsökande verksamheten är att; 

 

1. Tandhygienist ska årligen erbjuda personer som är berättigade till 

munhälsobedömning och ge individuellt utformade råd 

2. Samtlig berörd personal ska ges information och utbildning i munvårdsfrågor 

 

Region Östergötland tillhandahåller de blanketter och formulär som ska användas i samband 

med uppsökande verksamhet 

 

Nödvändig tandvård 

 
Tandvårdsutförare ska vid behov av tandvårdsbehandling erbjuda nödvändig tandvård med 

hänsyn till personens egna, fria val. Den som är berättigad till stödet väljer själv/företrädare 

fritt tandläkare, svarar för sin hälsodeklaration och samtycker till att lämna ut nödvändig 

dokumentation till tandvårdsutföraren.  

  

Kommunens ansvar 

 
 Verksamheten ansvarar för att ett intyg som berättigar till ett tandvårdskort ska 

utfärdas för munhälsobedömning och nödvändig tandvård.  

 Verksamhetschefen ska anvisa en ansvarig person som svarar för att tillsammans 

med tandvårdsutföraren uppföra en genomförande- och tidplan för den uppsökande 

verksamheten.  

 Närvaro vid bedömningarna 

 Planera personalutbildning.  

 Ta emot instruktioner för fortsatt munvård 

 Vid behov ledsaga 

 Information om den uppsökande verksamheten och nödvändiga tandvården och 

samtycke ska inhämtas 

 

Tackar den enskilde nej ska det vara skriftligt av den enskilde eller företrädare på 

särskild blankett som Region Östergötland tillhandahåller. Personal kan aldrig tacka 

nej.  

 

http://www.linkoping.se/


Munhälsobedömningar hos personer i särskilt boende och ordinärt boende kräver samarbete 

mellan vårdgivaren och omsorgspersonalen. 

 

Avvikelserapportering 

 
Om behandlingen eller kontakten inte blir om det var tänkt ska avvikelserapport (mellan 

kommunen och Region Östergötland) skickas till MAS som är kommunens kontaktperson 

och samverkar med Tandvårdsgruppen inom Region Östergötland. Omvänt skickar Region 

Östergötland avvikelse vid olika brister med krav på åtgärder.  

 

Mer information finns att hämta på: 

 

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledning

sstaben/Tandvardsenheten/  
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