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Rutin för särskilt tandvårdsstöd

Västra Götalandsregionen ansvarar för det särskilda tandvårdsstödet för 
personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg. 
Det särskilda tandvårdsstödet innefattar uppsökande verksamhet med 
munhälsobedömning och nödvändig tandvård. 
Folktandvården Vårgårda har uppdraget genom regionens upphandling.

Kommunen utfärdar ”Intyg om nödvändig tandvård” till dem som omfattas 
av det särskilda tandvårdsstödet. Intyget berättigar till uppsökande 
verksamhet och nödvändig tandvård.
 
Biståndshandläggare och sjuksköterskor ansvarar för att utfärda och beställa 
”Intyg om nödvändig tandvård” samt för att erbjuda munhälsobedömning. 
Intygsutfärdande sker via Tandvårdsenhetens hemsida. Folktandvården får 
via Tandvårdsenheten uppgifter om vem som är berättigad till 
tandvårdsstödet och tackat ja till erbjudandet om munhälsobedömning.
MAS utser och administrerar intygsutfärdare.

Folktandvården ansvarar för att utföra munhälsobedömning en gång per år 
till dem som tackat ja till erbjudandet. Folktandvården bokar tider för 
utförande av uppsökande verksamhet och munhälsobedömning med 
ansvarig enhetschef. Bekräftelse på bokning lämnas personligen till 
enhetschef eftersom personnummer inte kan sändas via mail. 

Uppsökande verksamhet- munhälsobedömning
Munhälsobedömning och individuell rådgivning ska årligen erbjudas till 
patient/brukare. Den individuella rådgivningen är en rekommendation till 
patient/brukare. Omsorgspersonal ska vara med vid munhälsobedömningen 
för att ge och ta emot information om patienten/brukaren.

Munvårdskortet som ifylles av Folktandvården vid genomförd 
munhälsobedömning ska finnas hos den enskilde, lätt tillgängligt. 
Ett exemplar av munvårdskortet ska också finnas i patientjournalen.
På munvårdskortet görs anteckning i ruta för övrig information om 
patienten/brukaren är i behov av fortsatt tandvård efter 
munhälsobedömningen.
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Nödvändig tandvård
Patient/brukare väljer själv tandläkare för utförande av nödvändig tandvård. 
Om patienten inte har egen tandläkare erbjuder Folktandvården nödvändig 
tandvård i första hand på kliniken. Enklare behandling kan utföras i 
patientens/brukarens hem.

Akut tandvård kan erhållas inom 24 timmar av Folktandvården. 
Folktandvården kontaktas för att avgöra om det anses föreligga ett akut 
behov av tandvård.

Utbildning till omsorgspersonal
Folktandvården ska årligen utbilda och handleda omsorgspersonal. 
Folktandvården kontaktar enhetschef för att komma överens om tid för 
utbildning. Bekräftelse skickas via mail. Enhetschef ansvarar för att 
omsorgspersonalen kan deltaga och för bokning av lokal.

Kontaktuppgifter till Folktandvården Vårgårda: 

Vårgårda Folktandvård, 
Centrumgatan 2, 
447 31 Vårgårda
Telefon: 010-441 97 77
E-post: vargarda.ftv@vgregion.se
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