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Bakgrund 
Region Örebro län erbjuder särskilda tandvårdsstöd till vissa personer. Vilka 
som ska få del av tandvårdsstödet regleras i tandvårdslagen och 
tandvårdsförordningen. Det finns fyra olika tandvårdsstöd.  
Två av dessa, ”Uppsökande verksamhet” och ”Nödvändig tandvård”, vänder 
sig till samma personer. Dessa personer har ett omfattande behov av vård och 
omsorg, och de flesta finns inom kommunal omvårdnad och omsorg.  Det är 
det stora behovet av vård och omsorg som styr vilka som ska få ta del av de 
två tandvårdsstöden.  
 
Kommunen samverkar med Regionen för att identifiera vilka personer som är 
aktuella för stödet. 
 
Uppsökande verksamhet innebär bland annat erbjudande om en 
munhälsobedömning i hemmet (ordinärt boende eller vård och 
omsorgsboende). Den utförs av en tandhygienist tillsammans med 
omvårdnadspersonal. Munhälsobedömningen är avgiftsfri. 
 
Munhälsobedömning 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 
 
Nödvändig tandvård innebär tandvård till samma kostnad som hälso- och 
sjukvård, och är grund för frikort inom hälso- och sjukvårdens avgiftssystem, 
på samma sätt som ett besök i sjukvården. Den som har rätt till Nödvändig 
tandvård får ett tandvårdskort som ska visas upp vid besök i tandvården. 

Ansvar för att identifiera personer med rätt till tandvårdsstöd 
Specifika kriterier och vägledning för identifiering gällande personer i 
ordinära boenden och socialpsykiatrin fastställs i samråd med 
Tandvårdsenheten, Region Örebro län. 
 
Ordinärt boende 
Biståndshandläggare på myndighetskontoret informerar Tandvårdsenheten 
Region Örebro län när den enskilde har fått ett så stort behov av personlig 
omvårdnad, att den enskilde har rätt till tandvårdsstöd. Vid samma tillfälle 
lämnas information om vilken utförare som den enskilde har valt för 
omvårdnad.  
Informationen lämnas på särskilt formulär och sänds till Region Örebro län 
Tandvårdsenheten Box 1613, 701 16 Örebro 
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Vid omval av utförare eller adressförändring i ordinärt boende  
Biståndshandläggaren informerar Tandvårdsenheten Region Örebro län, när 
den enskilde har gjort ett omval av utförare eller bytt adress. Informationen 
lämnas på samma sätt som ovan. 
 
Särskilt boende 
Utsedda ansvariga på de särskilda boendena informerar Tandvårdsenheten 
Region Örebro län, när en person flyttar in på ett särskilt boende. 
Informationen lämnas på särskilt formulär och sänds till Region Örebro län 
Tandvårdsenheten Box 1613, 701 16 Örebro. 
Informationen lämnas alltid, även om personen tidigare omfattats av 
tandvårdsstöden. 
 
Socialpsykiatrin 
Utsedda biståndshandläggare informerar Tandvårdsenheten Region Örebro 
län, när den enskilde har fått ett så stort behov av personlig omvårdnad, att den 
enskilde har rätt till tandvårdsstöd. 
Informationen lämnas på särskilt formulär och sänds till Region Örebro län 
Tandvårdsenheten Box 1613, 701 16 Örebro 
 
Vid adressförändring i ordinärt boende 
Biståndshandläggaren informerar Tandvårdsenheten Region Örebro län, när 
den enskilde har gjort ett omval av utförare eller bytt adress. Informationen 
lämnas på samma sätt som ovan. 
 
LSS (ordinärt boende) 
LSS-handläggaren informerar Tandvårdsenheten Region Örebro län när den 
enskilde fått beslut om insats enligt LSS. Informationen lämnas på särskilt 
formulär och sänds till Region Örebro län Tandvårdsenheten Box 1613, 701 
16 Örebro. 
 

Vid adressförändring i ordinärt boende 
LSS-handläggaren informerar Tandvårdsenheten Region Örebro län, när den 
enskilde har gjort ett omval av utförare eller bytt adress. Informationen lämnas 
på samma sätt som ovan. 
 
LSS (bostad med särskild service)  
Utsedda ansvariga på de särskilda boendena informerar Tandvårdsenheten 
Region Örebro län, när en person flyttar in på ett omsorgsboende. 
Informationen lämnas på särskilt formulär och sänds till Region Örebro län 
Tandvårdsenheten Box 1613, 701 16 Örebro. 
Informationen lämnas alltid, även om personen tidigare omfattats av 
tandvårdsstöden. 
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Rutiner för munhälsobedömningar 
De personer som önskar munhälsobedömning får för närvarande sådan genom 
Folktandvårdens försorg.  
Tandvårdsenheten, Region Örebro län ansvarar för att de tandhygienister som 
ska utföra munhälsobedömning får nödvändig information. 
Tandhygienisten kontaktar sedan utföraren av omvårdnad för planering av 
besöket och gör därefter en munhälsobedömning. Omvårdnadspersonalen ska 
delta då munhälsobedömningen genomförs. 
 
Det innebär att Tandvårdsenheten, Region Örebro län, ska hämta aktuell 
information i samverkansportalen/katalogfunktionen om vilka 
hemtjänstområden, särskilda boenden och omsorgsboenden som finns, samt 
vilka utförare som det i förekommande fall finns möjlighet att välja. 
För varje boende, hemtjänstområde och privat utförare ska det finnas en 
angiven kontaktperson med kontaktuppgifter, som tandhygienisten ska 
kontakta för att planera munhälsobedömningen. 
Förändringar ska kontinuerligt rapporteras till Tandvårdsenheten, Region 
Örebro län. 

Uppföljning 
En uppföljning av samarbetet görs mellan Tandvårdsenheten Region Örebro 
län och myndighetskontoret och motsvarande enheter i Örebro kommun 
kontinuerligt vid behov men minst en gång per år. 
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