Ledningsstab avtal
Beställare Anne-Marie Jaarnek
063-14 75 82

2007-XX-XX

1 (3)
Dnr LS/1358/2006

ÖVERENSKOMMELSE
om
UPPSÖKANDE VERKSAMHET ( tandvård)
§1

Parter

Parter är Jämtlands läns landsting och xxxxxxx kommun.
§2

Syfte

Denna överenskommelse reglerar
samarbetet mellan parterna
och
samarbetet mellan den vårdgivare som på landstingets uppdrag utför den uppsökande
verksamheten och kommunen.
§3

Bakgrund

Landstinget skall enligt tandvårdslagen och tandvårdsförordningen svara för att
uppsökande verksamhet inom tandvårdsområdet genomförs.
Den uppsökande verksamheten innebär att munhälsobedömning och rådgivning om
munvård kommer att erbjudas en gång per år till berörda personer inom äldre- och
handikappomsorgen. Kriterier för vilka personer inom dessa grupper som skall erbjudas
förmånen framgår av Socialstyrelsens Meddelandeblad (2004).
Den uppsökande verksamheten innebär vidare att landstinget skall ansvara för att
personal, som arbetar med vård och omsorg gentemot de berörda personerna, en gång per
år erhåller en utbildning om munvård och om sjukdomar i tänder och munhåla.
§4

Överenskommelsens omfattning och innehåll

Landstingets ansvar
Landstinget träffar avtal med den eller de vårdgivare som skall genomföra den
uppsökande verksamheten, samt förbinder sig därmed att svara för att vårdgivaren tar
det ansvar, som redovisas i denna överenskommelse.
Landstinget skall informera kommunen och vårdgivarna om regler och riktlinjer för
den uppsökande verksamheten.
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Landstinget skall till varje kommun anvisa den eller de vårdgivare som skall
genomföra den uppsökande verksamheten.
Landstinget skall förmedla kontakter och underlätta samarbetet mellan kommunen
och vårdgivaren.
Landstinget tillhandahåller de blanketter och formulär som skall användas i samband
med den uppsökande verksamheten samt den skriftliga information som skall lämnas
till berörda personer.
Kommunens ansvar
I kommunen skall finnas en person (nedan kallad kommunansvarig), som skall vara
kontaktperson mot landstingets beställarfunktion, och vid behov mot vårdgivaren.
Den kommunansvarige skall ansvara för den interna informationen i kommunen om
den uppsökande verksamheten.
Kommunen skall anvisa en ansvarig kontaktperson per boendeenhet/hemtjänstområde
eller motsvarande som skall svara för de direkta kontakterna samt för planläggning av
den uppsökande verksamheten med vårdgivare.
De personer som har rätt att erbjuda uppsök och utfärda underlag för intyg för
nödvändig tandvård, skall ha genomgått information från landstinget och därmed ha
utsetts till behörig intygsutfärdare.
Intygsutfärdaren ansvarar för att undertecknad blankett (”Erbjudande om
munhälsobedömning och intyg om nödvändig tandvård”) sänds in till landstingets
beställarfunktion.
Kontaktperson vid boendeenheten/hemtjänstområdet eller motsvarande skall planera
munhälsobesöken tillsammans med vårdgivaren så att verksamheten löper så effektivt
som möjligt.
Kommunens kontaktperson skall i samråd med vårdgivaren planera utbildningen av
berörd personal i kommunen. Varje utbildningstillfälle skall ha minst fem, men som
mest tjugo deltagare.
Kommunen skall anvisa lokal, lämpligt utrustad, för utbildningstillfällen för
kommunens personal/omvårdnadspersonal.
Vid besök för munhälsobedömning skall berörd omvårdnadspersonal från kommunen
eller anhörig närvara.
Omvårdnadspersonal eller motsvarande skall ge daglig munvård åt de boende som
behöver hjälp med detta.
Kommunen skall vara vårdgivaren och landstinget behjälplig vid uppföljning av den
uppsökande verksamheten.
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Kommunen skall till landstinget rapportera om den uppsökande verksamheten inte
fungerar på avsett sätt.
Vid behov skall omvårdnadspersonal eller närstående ledsaga berörd person vid besök
vid tandvårdsmottagning.
Vårdgivarens ansvar
Munhälsobedömning skall genomföras enligt gällande avtal och de riktlinjer och
anvisningar som fastställts för den uppsökande verksamheten. Munhälsobedömning
kan inte ersätta undersökning vid tandvårdsmottagning eller vice versa.
Vårdgivaren skall planera besök för munhälsobedömning tillsammans med ansvarig på
boendeenhet/motsvarande.
Vårdgivaren genomför utbildning till omvårdnadspersonal efter gemensam planering i
samråd med kommunens kontaktperson och de ansvariga vid boendeenheterna/
hemtjänstområdena/motsvarande.
Om behov av tandvård upptäcks vid munhälsobedömningen skall vårdgivaren erbjuda
tandvård vid sin ordinarie tandvårdsmottagning. Tandvården kan dock utföras av
valfri vårdgivare med hänsyn till berörd persons eget önskemål.
Vårdgivaren skall vid behov kunna kontaktas per telefon för information och
konsultation av närstående och personal och vid särskilda behov även för
konsultationer i boendet.
______________________________________
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
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För Landstinget

För xxxxxxxxxxxxxxxx kommun

……………………………………
Karin Strandberg-Nöjd
Landstingsdirektör

……………………………………

