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Särskilt tandvårdsstöd
Ett regeringsbeslut möjliggör särskilt tandvårdsstöd för brukare som har ett bestående behov av
omfattande vård och omsorg. Brukare med stora omsorgsbehov löper stor risk att få en
försämrad munhälsa. I särskilt tandvårdsstöd ingår nödvändig tandvård och uppsökande
verksamhet med munhälsobedömning. Det är viktigt att Vård- och omsorgsförvaltningen
arbetar på ett sätt som möjliggör god munhälsa.
Det ska finnas tillräckligt många utfärdare av särskilt tandvårdsstöd så att berörda brukare får
erbjudandet. Alla bistånds-/LSS-handläggare samt alla patientansvariga sjuksköterskor ska vara
utfärdare.
Utfärdarna ska ha rätt kompetens för uppgiften.
MAS ansvarar för att:
• registrera behörighet för personal att utfärda särskilt tandvårdsstöd
Chef biståndsenheten ansvarar för att:
• behovet av utfärdare är tillgodosett
• meddela MAS vem som ska bli ny utfärdare samt om en utfärdare inte längre är aktuell
• ge förutsättningar för att utfärdaren kompetensutvecklas inom området
Enhetschef för sjuksköterskor ansvarar för att:
• meddela MAS när nya patientansvariga sjuksköterskor behöver behörighet att utfärda
särskilt tandvårdsstöd samt om en utfärdare inte längre är aktuell
• ge förutsättningar för att utfärdaren kompetensutvecklas inom området
Utfärdaren ansvarar för att:
• ställa frågan till brukaren om han/hon önskar uppsökande verksamhet med
munhälsobedömning. Tackar brukaren nej ska frågan ställas på nytt om ett år. Svaret
registreras i registret för nödvändig tandvård samt dokumenteras i journal
• utfärdaren ansvarar för att uppgifter kring brukare med särskilt tandvårdsstöd hålls
aktuella i registret
• patientansvariga sjuksköterskor utfärdar intyg till berättigad patient som är inskriven i
hemsjukvården
• biståndshandläggare utfärdar intyg till berättigad brukare som ej är inskriven i
hemsjukvården

Enhetschef ansvarar för att:
• känna till vem som är utfärdare av särskilt tandvårdsstöd till brukarna på enheten och
försäkra sig om att brukare som har rätt till stödet erbjudits detta
• säkerställa att genomförandeplanen beskriver hur brukarens behov ska tillgodoses
• att personal har den kompetens som krävs för att utföra insatser avseende munvård
• meddela MAS när enhet byter enhetschef, tandvårdsenheten behöver ha rätt information
om ansvarig för var enhet

Baspersonal ansvarar för att:
• delta i uppsökande verksamhet med munhälsobedömning för att få information om hur
munvården bäst ska utföras för den enskilde
• följa genomförandeplan vad gäller insatser avseende munvård
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