Överenskommelse om samarbete kring uppsökande munhälsobedömning i
kommunernas äldreboende, gruppboende och hemtjänst
Överenskommelse gäller mellan
Västerbottens läns landsting
och
………………………………… kommuns alla särskilda boenden och hemtjänstområden

Kontaktperson centralt för Västerbottens läns landsting respektive kommunen/tjänsteställning
Västerbottens läns landsting ……………………………………………………………………………………
Tfn: ………………………………
E-post: …………………………………….

…………………………………. Kommun ……………………………………………………………………….
Tfn: ………………………………
E-post: …………………………………….
Kontaktperson i Västerbottens läns landsting (VLL) ansvarar för att utföraren av tjänsten
munhälsobedömning informeras om innehållet i denna överenskommelse och förses med kopia av
överenskommelsen.
Kontaktperson centralt i kommunen ansvarar för att alla kommunens boenden och hemtjänstområden
informeras om överenskommelsen och får en kopia av medföljande bilaga, samt uppdra åt ansvarig
person för varje enskilt boende respektive hemtjänstområde att informera sin personal om denna
överenskommelse.
För varje enskilt boende/hemtjänstområde ska på kopian av överenskommelse/bilagan fyllas i
ansvarig utförare/tandhygienist respektive kontaktperson på boendet, samt kontaktuppgifter.
Denna överenskommelse gäller från och med 2014-01-01 till och med 2016-12-31, om inte annat
meddelas från representant för Västerbottens läns landsting

Syfte
Uppsökande munhälsobedömning har som mål att upprätthålla en god munhälsa för personer i
kommunens särskilda boenden och för vissa personer i hemtjänsten. Kommunen har hälso- och
sjukvårdsansvar för de boende (SFS 1982:763). Där ingår vid behov hjälp med personlig hygien och
den dagliga munvården
Landstinget har ett ansvar att bedriva uppsökande munhälsobedömning bland dem som:
1.
2.
3.
4.

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18§ första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), eller
Får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
Omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
Är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård, omsorg eller service som personer som omfattas av
punkterna 1-3 ovan

Överenskommelsen syftar till att utveckla och tydliggöra samarbetet mellan boendet och tandvården.
Den omfattar alla som tillhör personkretsen enligt ovan och som tackat ja till årligt erbjudande om
kostnadsfri uppsökande munhälsobedömning.

Utförare av munhälsobedömning åtar sig att:






Årligen (1 gång) skriftligen erbjuda de boende en kostnadsfri munhälsobedömning och
tillsammans med denne och vårdpersonalen skapa rutiner för munhygien. Informationen ges
muntligt och skriftligt.
Vid behov ge telefonkonsultation när vårdpersonal så önskar
Om bedömning visar behov av tandvård, kunna hänvisa den boende till ordinarie tandläkare/
tandhygienist, alternativt fråga var denne önskar få tandvård och i tredje hand själva kunna
erbjuda nödvändig tandvård.
Lämna skriftliga uppgifter för hur den ansvariga tandhygienisten för uppsökande munhälsobedömning kan nås och vilken tandklinik personalen ska vända sig till om den boende
behöver akut hjälp.
I samverkan med boendet/hemtjänstområdet kunna erbjuda utbildning i munhälsovård för
omvårdnadspersonalen

Boendet/hemtjänstområde/motsvarande åtar sig att:





Utse ansvarigt munvårdsombud/kontaktperson och vid behov hjälpa till att informera
boende/berättigade personer om landstingets erbjudande om uppsökande
munhälsobedömning
Hjälpa till med munvård för de boende som behöver detta, och informera om
munvårdsbehovet för all berörd personal
Berörd omvårdnadspersonal finns tillgänglig vid munhälsobedömning för att kunna
tillgodogöra sig råd och instruktioner för enskilda vårdtagare, samt lägga till aktuella
tandvårdsuppgifter från munvårdskortet i omvårdnadsjournalen.
Informera Västerbottens läns landsting och utförare av munhälsobedömning vid eventuella
förändringar inom boendet/hemtjänstområdet.

Denna överenskommelse finns i två (2) exemplar i original, ett för kommunen och ett för VLL

………………………………………….. / ………………. Den ………/ ……… 2014 …….- …….
(ort)

(ort)

Ansvarig kontaktperson centralt i kommunen

Ansvarig kontaktperson centralt
Västerbottens läns landsting

……………………………………………………

………………………………………………….

Bilaga – att distribuera till kommunens alla boenden och hemtjänstområden

Uppsökande munhälsobedömning i kommunernas äldreboende, gruppboende och hemtjänst
Uppsökande munhälsobedömning har som mål att upprätthålla en god munhälsa för personer inom
kommunens särskilda boenden och för vissa personer i hemtjänsten. Kommunen har hälso- och
sjukvårdsansvar för de boende (SFS 1982:763). Där ingår vid behov hjälp med personlig hygien och
den dagliga munvården.
Denna överenskommelse gäller från och med 2014-01-01 till och med 2016-12-31.
…………………………….. kommun har överenskommit med Västerbottens läns landsting om följande:

Utförare av munhälsobedömning åtar sig att:






Årligen (1 gång) skriftligen erbjuda de boende en kostnadsfri munhälsobedömning och
tillsammans med denne och vårdpersonalen skapa rutiner för munhygien. Informationen ges
muntligt och skriftligt.
Vid behov ge telefonkonsultation när vårdpersonal så önskar
Om bedömning visar behov av tandvård, kunna hänvisa den boende till ordinarie tandläkare/
tandhygienist, alternativt fråga var denne önskar få tandvård och i tredje hand själva kunna
erbjuda nödvändig tandvård.
Lämna skriftliga uppgifter för hur den ansvariga tandhygienisten för uppsökande munhälsobedömning kan nås och vilken tandklinik personalen ska vända sig till om den boende
behöver akut hjälp.
I samverkan med boendet/hemtjänstområdet kunna erbjuda utbildning i munhälsovård för
omvårdnadspersonalen

Ansvarig tandhygienist: …………………………………………….. Tfn: …………………………..

Boendet/hemtjänstområde/motsvarande åtar sig att:


Utse ansvarigt munvårdsombud/kontaktperson och vid behov hjälpa till att informera
boende/berättigade personer om landstingets erbjudande om uppsökande
munhälsobedömning

Kontaktperson: …………………………………………………………Tfn: …………………………

Boendets namn:…………………………………………………………Mobil:………………………




Hjälpa till med munvård för de boende som behöver detta, och informera om
munvårdsbehovet för all berörd personal
Berörd omvårdnadspersonal finns tillgänglig vid munhälsobedömning för att kunna
tillgodogöra sig råd och instruktioner för enskilda vårdtagare, samt lägga till aktuella
tandvårdsuppgifter från munvårdskortet i omvårdnadsjournalen.
Informera Västerbottens läns landsting och utförare av munhälsobedömning vid eventuella
förändringar inom boendet/hemtjänstområdet.

