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Svar på interpellation - Hembesök av Folktandvården
Besvaras av Barry Gustafsson, styrelseordförande Folktandvården Gävleborg AB
Pia Jansson (M) frågar:
1. Stämmer den information som nått mig?
2. Om ovanfråga stämmer, redogör för hur ni tänkte.
3. Till vilka grupper har erbjudandet gått ut?
Svar:
Informationen stämmer.
Munhälsobedömning i hemmet tillhör den Uppsökande verksamheten och erbjuds
särskilda grupper som är berättigande till sk. N-tandvård (Nödvändig tandvård).
Syftet är att ge den enskilde individen och eventuellt den som hjälper till med
omvårdnaden individuella råd om den personliga munvården, samt kontrollera om
behov av nödvändig tandvård finns. Det är enligt tandvårdslagen regionens ansvar
att de som är berättigade erbjuds detta stöd.
Besök för munhälsobedömning i hemmet är av stor vikt för att motverka onödigt
lidande för den enskilde individen. Det är även känt att kunskapen om den
subventionerade tandvård som vissa patienter kan få är låg, varför det är angeläget
att erbjudanden regelbundet når målgrupperna.
Gällande Folktandvårdens externa verksamheter anpassas de utifrån
smittskyddsöverläkarens riktlinjer. Bl.a. ställdes hembesöken in fr o m våren
2020, men i enlighet med smittskyddsöverläkerens rekommendationer och i
samarbete med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor återupptogs
vissa hembesök under hösten. En god munhälsa är mycket viktig för allmänhälsa
och livskvalitet och de hembesök som görs räknas som medicinskt motiverade.
Folktandvårdens medarbetare tillämpar mycket goda hygienrutiner.
Enligt tandvårdslagen ansvarar regionen för att uppsökande verksamhet (där
munhälsobedömning är en del) bedrivs (erbjuds) vissa grupper där det kan finnas
behov av extra stöd med tandvården. Bedömningen av vem som omfattas av
stödet görs av kommunens personal utifrån regionens anvisningar, som utformats
utifrån TVL. Det är ofta biståndshandläggare eller sjuksköterska på boende som
gör dessa bedömningar. De personer som kan omfattas av stödet kan vara
personer som bor på särskilda boende, som har hemtjänst, som har hemsjukvård,
eller som omfattas av LSS.
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