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Remiss av Rekommendation, överenskommelse
om samverkan vid uppsökande verksamhet munhälsa
Svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad
(KS 2021/27)
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
Mellan Region Stockholm och 26 kommuner i Stockholms län har
en reviderad överenskommelse om samverkan vid uppsökande
verksamhet (munhälsobedömning och munhälsoutbildning) och
nödvändig tandvård arbetats fram. Uppsökande verksamhet omfattar
personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och
omsorgsinsatser och personer som omfattas av lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Överenskommelsen förtydligar
parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de personer som
har rätt till munhälsobedömning får erbjudande om sådan samt att
personalgrupper får undervisning i munhälsovård.
Syftet med uppsökande verksamhet för målgruppen är att skapa
förutsättningar för en god daglig munvård. Det i sin tur förutsätter
en god samverkan mellan bland annat Stockholms stad och Region
Stockholm där ansvarsfördelning och former för samverkan är
tydlig och känd hos berörda verksamheter.
Förvaltningen är positiv till överenskommelsen om samverkan vid
uppsökande verksamhet i fråga om munhälsa och har inga
ytterligare synpunkter.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat förslag om en reviderad
överenskommelse om uppsökande verksamhet som avser munhälsa
och nödvändig tandvård, till Södermalms stadsdelsnämnd.

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2021/49
Sida 2 (3)

Överenskommelsen är mellan Region Stockholm och 26 kommuner
i Stockholms län (StorSthlm S/20/164, KS 2021/49).
Remissen har även remitterats till Stadsledningskontoret,
Socialnämnden, Spånga-Tensta och Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnder.
Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast 2021-05-18.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samverkan med
sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 12 april och i rådet för
funktionshindersfrågor den 13 april 2021.
Ärendet
Mellan Region Stockholm och 26 kommuner i Stockholms län finns
sedan 2012 en överenskommelse om samverkan vid uppsökande
verksamhet (munhälsobedömning och munhälsoutbildning) och
nödvändig tandvård. Uppsökande verksamhet omfattar personer
med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser
och personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Partena har nu reviderat
överenskommelsen. Överenskommelsen förtydligar parternas
gemensamma och enskilda ansvar för att de personer som har rätt
till munhälsobedömning får erbjudande om sådan samt att
personalgrupper får undervisning i munhälsovård.
Syftet med uppsökande verksamhet är att skapa förutsättningar för
en god daglig munvård. Det i sin tur förutsätter en god samverkan
mellan Stockholms stad och Region Stockholm där
ansvarsfördelning och former för samverkan är tydlig och känd hos
berörda verksamheter.
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De personer som omfattas av den uppsökande verksamheten har rätt
till avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet samt nödvändig
tandvård. Det sker till samma avgift som hälso- och sjukvården och
kostnaden ingår i högkostnadsskyddet. Avtalade tandvårdsföretag
utför den uppsökande verksamheten. I det avtalet ingår dessutom
munvårdsutbildning till vård- och omsorgspersonal.
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Överenskommelsen beskriver parternas ansvarsfördelning och
åtaganden. Region Stockholm ansvarar för att planera, bedriva och
säkerställa att uppsökande verksamhet, munhälsobedömning,
munhälsoutbildning och nödvändig tandvård sker enligt regelverk.
Kommunerna ska identifiera individer berättigande till
munhälsobedömning och nödvändig tandvård samt utfärda
tandvårdsintyg, informera om munhälsobedömning och nödvändig
tandvård. Kommunerna ska samverka och planera den uppsökande
verksamheten med tandvårdsföretagen så att målgruppen erbjuds
och erhåller munhälsobedömning, samt att vård- och
omsorgspersonal får munvårdsutbildning. Parternas gemensamma
åtaganden är att följa upp och säkerställa att innehållet är känt i
samtliga berörda verksamheter. Parterna följer gemensamt upp
överenskommelsen.
Överenskommelsen börjar gälla när samtliga kommuner och Region
Stockholm har antagit den och tidigast från 2021-09-01. Den gäller
tillsvidare.
Synpunkter och förslag
Den reviderade överenskommelsen förtydligar och synliggör
parternas åtaganden och ansvar. Förvaltningen är positiv till
överenskommelsen och har inga ytterligare synpunkter på
dokumentet.
Förvaltningen förslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
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Maria Klemets Hellberg
Avdelningschef

Bilagor
1. Samverkan vid uppsökande verksamhet
munhälsobedömning och munvårdutbildning och nödvändig
tandvård. Överenskommelse mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län.
2. Rekommendation att anta Överenskommelsen,
Kommunförbundet StorSthlm (S/20/0164).
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