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Rutin gällande uppsökande tandvård  

 

Bakgrund 

Enligt tandvårdslagen har Region Blekinge ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet 

till vissa äldre och/eller funktionsnedsatta. Detta innebär att avgiftsfri 

munhälsobedömning och individuell rådgivning, årligen ska erbjudas de personer som 

ingår i målgruppen. 

Kommunerna ansvarar för att bland de personer som har insatser enligt hälso- och 

sjukvårdslag (1982:763) HSL, socialtjänstlag (2001:453) SoL eller lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, identifiera de som är berättigade till 

tandvårdsintyg. 

 

Kommunens skyldighet 

Det är kommunens skyldighet att identifiera de personer som är berättigade till 

tandvårdsintyg. Biståndshandläggare och/eller sjuksköterska i kommunen gör en 

bedömning av om en person har rätt till nödvändig tandvård och utfärdar ett erbjudande 

om munhälsobedömning.  

 

Berättigade 

Kommunen har bara rätt att utfärda erbjudande om munhälsobedömning till personer 

som är beviljade biståndsinsatser. Vid oklarheter gällande rätten till tandvårdsintyg kan 

personen vända sig till Region Blekinge, Bedömningsenheten, Folktandvårdens stab. 

 

Biståndshandläggarens och sjuksköterskans ansvar är att utfärda tandvårdsintyg (tidigare 

så kallat grönt kort) till de personer som bor på särskilt boende, har LSS insatser samt 

personer som bor i ordinärt boende och har ett omfattande och varaktigt 

omvårdnadsbehov. Med omfattande omvårdnadsbehov menas att brukaren har ett 

behov av insatser minst tre gånger om dagen samt trygghetslarm/tillsyn på natten. 

Insatserna ska bestå av hjälp med personlig omvårdnad. Brukaren behöver inte 

nödvändigtvis vara beviljad insatser minst tre gånger om dagen för att vara berättigad 

nödvändig tandvård, det räcker att biståndshandläggaren/sjuksköterskan gör en 

bedömning att brukaren har ett behov utav det. Med varaktigt behov menas ett behov 

som förväntas kvarstå i minst ett år.  

 



 

 

Gör biståndshandläggaren/sjuksköterskan bedömningen att behovet är oföränderligt kan 

nödvändig tandvård gälla tills vidare. I annat fall beviljas nödvändig tandvård under en 

begränsad period.  

 

Brukare som har blivit beviljade munhälsobedömning erbjuds detta varje år om behovet 

kvarstår. En tandhygienist från Folktandvården gör då en allmän bedömning av 

munhälsan. Tandhygienisten ger råd och anvisningar om den dagliga skötseln av 

tänderna. Brukaren väljer själv om han/hon vill ha ett besök i hemmet. Besöket görs en 

gång om året och är alltid gratis. 

 

 

Rutin 

 

 Fyll i tandvårdsintyg till personer som är berättigade till detta. BLANKETT finns 

nedan:  

 

Blankett för erbjudande om munhälsobedömning och ansökan om nödvändig 

tandvård version 2020 1.0_Webbversion.pdf  

 

 Skicka underlaget till bedömningsenheten i Karlskrona. En kopia läggs i 

brukarens akt. 

 

 Bedömningsenheten utfärdar tandvårdsintyg (tidigare så kallat grönt kort.) 

 

 När person tappat bort sitt tandvårdsintyg skrivs ett nytt underlag och skickas till 

bedömningsenheten i Karlskrona. 

 

Alla som flyttar in på särskilt boende erbjuds munhälsobedömning av sjuksköterskan på 

boendet. 

https://regionblekinge.se/download/18.5d234d2c16f1a7f796f64df9/1578992568346/Blankett%20f%C3%B6r%20erbjudande%20om%20munh%C3%A4lsobed%C3%B6mning%20och%20ans%C3%B6kan%20om%20n%C3%B6dv%C3%A4ndig%20tandv%C3%A5rd%20version%202020.1.0.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.5d234d2c16f1a7f796f64df9/1578992568346/Blankett%20f%C3%B6r%20erbjudande%20om%20munh%C3%A4lsobed%C3%B6mning%20och%20ans%C3%B6kan%20om%20n%C3%B6dv%C3%A4ndig%20tandv%C3%A5rd%20version%202020.1.0.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.51b3e496167c5f86732157fd/1547201286220/Blankett f%C3%B6r erbjudande om munh%C3%A4lsobed%C3%B6mning och ans%C3%B6kan om n%C3%B6dv%C3%A4ndig tandv%C3%A5rd version 2019 1.0_Webbversion.pdf

