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Bakgrund
Många äldre, sjuka och funktionshindrade löper en ökad risk att få en
försämrad munhälsa. Det kan bero på att saliven minskar vid högre ålder eller
att mediciner och sjukdomar ger minskad saliv. Det blir också svårare att själv
sköta sina tänder. Därför ska tandvården medverka till en god livskvalitet
genom att erbjuda tandvårdsstöd (1).
Vem får tandvårdsstödet?

– Personer som har ett stort behov av personlig omvårdnad i det dagliga livet.
– Personer som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Vad är stödet?

Stödet består av två delar, munhälsobedömning och nödvändig tandvård.

Munhälsobedömning
Personer som erbjuds och tackar ja till en munhälsobedömning får ett besök en
gång om året utan kostnad av tandhygienist. Den vårdpersonal som sköter
omvårdnaden deltar vid besöket.
Besöket innebär:
– En allmän bedömning av hälsotillståndet i munnen, genom en enkel
undersökning av munhålan.
– Råd och instruktion för den dagliga munvården.
– En bedömning och rekommendation om besök för tandvård.

Ansvar för kommunala- och externa utförare för
ordinärt boende i Örebro kommun.
Beslut om uppsökande tandvård i ordinärt boende
För personer som har hjälp med omvårdnad rapporterar biståndshandläggare
till Tandvårdsenheten Region Örebro län, att dessa personer har behov av
uppsökande tandvård och vilken utförare som personen har valt.
Tandvårdsenheten informerar tandhygienisten, som i sin tur kontaktar, Örebro
kommun. Tandhygienisten och omvårdspersonal gör en munhälsobedömning i
det ordinära boendet. Tandhygienisten informerar omvårdnadsansvarig
sjuksköterska om ordinerad behandling.
Se även ”Riktlinjer för mat, måltider och nutrition inom vård och omsorg
Örebro kommun”.
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Vid omval av utförare i ordinärt boende
Tidigare utförare efterfrågar och dokumenterar personens samtycke om
informationsöverföring av uppgifter som finns dokumenterade i Treserva, i
syfte att kunna meddela ny utförare att personen har rätt till uppsökande
verksamhet för munhälsobedömning.
Ny utförare, meddelar Tandvårdsenheten Region Örebro län att personen har
gjort ett omval till ny utförare. Detta görs genom att fylla i blanketten
”Information av omval till ny utförare inom i Örebro kommun”.
Blanketten skickas via brev till Region Örebro län Tandvårdsenheten Box
1613, 701 16 Örebro.
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Referenser
(1) Region Örebro läns tandvårdsstöd. Hämtad: 2015-05-28
http://www.regionorebrolan.se/sv/Tandvard/Landstingetstandvardsstod/Landstingets-tandvardsstod/
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Bilaga 1

Utförarens
Logga

Till
Region Örebro län
Tandvårdsenheten
Box 1613, 701 16
Örebro

Information av omval till ny utförare i ordinärt
boende i Örebro kommun
Personnummer

Namn

Ovanstående person har gjort ett omval till ny utförare
Ny utförare:
Datum:

Kontaktperson/ befattning hos ny utförare:

Tel nr. och e-postadress:

