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Äldrenämnden

Överenskommelse om samverkan vid uppsökande
verksamhet och nödvändig tandvård
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen om samverkan vid
uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig
tandvård mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.
Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen avser samverkan vid uppsökande verksamhet och nödvändig
tandvård mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Målgruppen
omfattar personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser samt
personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Uppsökande verksamhet innebär att målgruppen erbjuds en kostnadsfri
munhälsobedömning årligen. Samt nödvändig tandvård till samma avgift som öppen
hälso- och sjukvård. Personalen som arbetar med målgruppen erhåller en kostnadsfri
utbildning i munhälsovård. Syftet med den reviderade överenskommelsen är att
förtydliga parternas ansvar. Revideringen har inte lett till någon betydande förändring
från den tidigare överenskommelsen.
Ärendet
Sedan 2012 finns en överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län om samverkan vid uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.
Storsthlms styrelse beslutade den 10 december 2020 att rekommendera kommunerna att
anta den reviderade överenskommelsen. Vissa delar har omarbetats, uppdaterats och
parternas ansvar har förtydligats. Revideringen har inte lett till någon betydande
förändring från den tidigare överenskommelsen. Nacka kommun besvarade i januari
2021 en tjänstemannaremiss. Remissen gav möjlighet att lämna synpunkter om rutinen
som är kopplat till överenskommelsen. Rutinen beskriver hur uppdraget utförs i
praktiken.
Överenskommelsen omfattar personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och
omsorgsinsatser och personer som omfattas av Lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Överenskommelsen avser parternas ansvar för
målgruppens munhälsa. Personerna som omfattas har rätt till en avgiftsfri
munhälsobedömning årligen. De har även rätt till nödvändig tandvård till samma avgift
som öppen hälso- och sjukvård, som en del av tandvårdsstödet. Personalen som arbetar
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med målgruppen erhåller en kostnadsfri utbildning i munhälsovård en gång per år av
Regionens upphandlade utförare.
Syftet med den uppsökande verksamheten är att skapa förutsättningar för en god daglig
munvård. Syftet med den reviderade överenskommelsen är att förtydliga parternas
ansvar.
Kommunens åtaganden
 identifiera individer som är berättigade till munhälsobedömning och nödvändig
tandvård
 administrera behörigheter och utfärda tandvårdsstödsintyg i ett system som
regionen tillhandahåller
 samverka med tandvårdsföretagen och vara delaktig i planering av tandvårdens
besök hos individen
 vård- eller omsorgspersonal deltar vid munhälsobedömning för att informera
tandvårdsutföraren om kundens allmäntillstånd och ta del av givna
rekommendationer och instruktioner
 säkerställa att den berättigade ges daglig munvård enligt tandvårdsutförararens
rekommendationer
 när behov av tandvård föreligger kunna vara kontaktlänk samt boka besök
 medverka till att vård- och omsorgspersonal erhåller munvårdsutbildning av
Regionens avtalade tandvårdsutförare
 kommunens kontaktperson gentemot regionen ansvarar för att sprida information
från regionen till berörda anordnare
 ansvara för att aktuella boende- och kontaktuppgifter registreras och uppdateras
Överenskommelsen börjar att gälla när länets samtliga kommuner antagit den, tidigast
från 2021-09-01. Den gäller tillsvidare och ska följas upp årligen genom ett möte mellan
kommunens kontaktperson och Regionens tandvårdsenhet. Överenskommelsen kan
sägas upp med en uppsägningstid om tolv månader.
Ekonomiska konsekvenser
Förslagen överenskommelse medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Förslagen överenskommelse medför inga konsekvenser för barn.
Handlingar i ärendet
1. Överenskommelse munhälsovård
2. Rekommendation munhälsovård
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