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Temagrupp Mitt i livet

Uppdragshandling tandvårdsstöd i Göteborgsområdet för målgruppen
Mitt i livet
Bakgrund
Intyg om Tandvårdsstöd - Nödvändig tandvård (N-tandvård) ges till personer som:
• Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder).
• Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet som vårdas av hemtjänst
eller hemsjukvård. Avser personer med liten förbättringsutsikt.
• Har beslut om insatser enligt LSS.
• Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av
begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även
personer med begränsad verklighetsuppfattning.
Det är behovet av omvårdnad som avgör rätten till intyg (1).
Antalet intygshavare och ja-tackare är tämligen konstant år från år. Det finns ett mörkertal. Med SKL:s
rekommenderade andel om 2,3 procent av invånarna över 20 år, borde det finnas ytterligare 10 000
intygshavare enligt verksamhetsberättelsen 2016 (1) från Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.
Västra Götalandsregionen.

Syfte
Personer med problematik ska kunna bibehålla en god munhälsa. Fler berättigade personer
skall få del av stödet. Alla individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om Ntandvård) ska identifieras och erbjudas munhälsobedömning enligt överenskommelsen (2).

Mål för uppdraget
Att identifiera hur information om stödet kan förmedlas. Göra känt vem som gör vad och
påverka framtagande eller revidering av rutiner hos de olika berörda huvudmännen. Statistik
kan användas som underlag och arbetsredskap i förbättringsarbetet.

Uppdragsgivare
Temagrupp Mitt i livet

Uppdragstagare
Arbetsgrupp som representeras av kommun, sjukhus, tandvård och processledare från
temagruppen.

Vad skall göras?










Ta fram ett nuläge
Belysa olika tandvårdsstöd
Identifiera utvecklingsbehov utifrån framtaget nuläge
Analysera vilka förutsättningar som finns
Föreslå åtgärder
Upprätta en handlingsplan för genomförande av föreslagna åtgärder
Ta fram informationsmaterial
Finns behov av kompetensutveckling?
Stödja implementeringen av fastställd överenskommelse (2)

I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

Tidplan
Uppdraget påbörjas efter temagruppens möte 2018-02-27 – 2018-06

Rapportering
Rapportering sker kontinuerligt till temagruppen och en första rapport i juni.

Kommunikation
Deltagare i temagruppen ansvarar för information och förankring till respektive huvudman.

Referenser
1. Verksamhetsberättelse 2016 - Uppsökande verksamhet och munhälsobedömning.
2. Förslag: Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.

I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

