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Sammanfattning 

Tandvårdsreformen som genomfördes 1999 innebar att landstingen fick ett 

utökat ansvar för vissa personer och patientgrupper. Landstingen ska bland 

annat svara för att avgiftsfri uppsökande verksamhet bedrivs bland personer 

med omfattande omsorgsbehov på särskilda samt ordinära boenden.  

Den uppsökande verksamheten bedrivs sedan 2017 av Folktandvården på 

uppdrag av landstinget. Uppsökande verksamhet innebär bland annat att en 

tandhygienist åker hem till personen, som blivit bedömd att ingå i 

målgruppen, och gör en förenklad undersökning av munhålan.  

Vid besöket för munhälsobedömningen registrerar tandhygienisterna vissa 

hälsodata. Resultatet av detta ska ses som hjälpmedel i utvärderingen av 

omvårdnaden och vara mått på hur stora insatser som krävs för en god daglig 

munvård.  

Antalet personer med utfärdat tandvårdsstödskort (N-kort) den 31 december 

2018 var 4 553. Av dessa har 3 169 tackat ja till en munhälsobedömning och 

1 384 tackade nej. Mängden utförda munhälsobedömningar blev 2 924 

stycken under 2018 trots att antalet uppsök blev 3 411 stycken. Att uppsöket 

inte resulterat i en munhälsobedömning beror till stor del på att personen inte 

vill när tandhygienisten väl är på besök.   

Överlag har det skett en förbättring av munhälsan bland Kalmar läns 

innehavare av N-kort jämfört med året innan.  

I uppdraget ingår också att tandhygienisten ska utbilda omsorgspersonalen i 

munvård. Syftet med detta är att ge de inblandade sådan motivation samt 

kunskap att munvård ingår i helhetsvården. Utbildningsdeltagandet är på väg 

uppåt men fortfarande lågt och åtgärder har vidtagits i samverkan med 

kommunerna.   

2016 tillsattes en arbetsgrupp – genom länsgemensam ledning - kallad 

Munhälsa. Gruppen träffas en gång per år för kompetensutveckling. 

Uppdraget var att ta fram en utbildningsplan för att bland annat få en högre 

andel utbildade. Nu har munhälsocaféer genomförts i en del kommuner och i 

andra kommuner är det på gång. 

 

För att förbättra den uppsökande verksamheten har Beställarenheten 

identifierat följande åtgärder som bör vidtas; 

 Fördjupa och utöka samarbetet med länets 12 kommuner 

 Förtydliga munhälsobedömningens effekter för samtliga inblandade 

 Fortsätta att dela upp större boendeenheter på avdelningsnivå för att 

underlätta för den uppsökande personalen  

 Bearbeta avvikelserna regelbundet – speciellt ”vill ej”  

 Deluppföljningar av utbildningsinsatser för omsorgspersonal 

 Beställarenheten ska föra en mer regelbunden dialog med samtliga 

utfärdare av N-kort samt med uppsökande personal 

 Göra fler nationella observationer 

 Implementera webbaserad utbildning för omsorgspersonal 

 

106



 

Innehåll 

1 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i 
Kalmar län 2018 ........................................................................ 5 

1.1 Uppsökande verksamhet ................................................................... 5 
1.2 Landstinget i Kalmar län .................................................................... 7 
1.2.1 Diskussion .......................................................................................... 9 
1.3 Hälsodata Landstinget i Kalmar län ................................................. 13 
1.3.1 Diskussion ........................................................................................ 15 
1.4 Nödvändig tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift .......................... 18 
1.4.1 Diskussion ........................................................................................ 19 
1.5 Avvikelsehantering ........................................................................... 20 
1.5.1 Diskussion ........................................................................................ 21 
1.6 Utbildning ......................................................................................... 25 
1.6.1 Diskussion ........................................................................................ 28 
1.7 Utfärdare av N-kort .......................................................................... 32 
1.7.1 Diskussion ........................................................................................ 34 

 

107



 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning 

 5 

1 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning 
i Kalmar län 2018 

1.1 Uppsökande verksamhet 

 

Då tandvårdslagen och lagen om allmän försäkring ändrades genomfördes 

den 1 januari 1999 en förändring av landstingens och regionernas stöd till 

tandvård för vuxna. Ett huvudsakligt inslag i denna tandvårdsreform var att 

landstingen fick ett utökat ansvar för vissa personer och patientgrupper.  

 

Landstingen ska bland annat svara för att avgiftsfri uppsökande verksamhet 

bedrivs bland personer med omfattande omsorgsbehov på särskilda samt 

ordinära boenden. Dessa personer har även rätt till nödvändig tandvård med 

vårdavgifter som för öppen hälso- och sjukvård.  

 

Den uppsökande verksamheten utförs i Kalmar län av tandhygienister. Ett 

uppsök är ett besök tandhygienisten gör hos personer som har ett N-kort och 

som tackat ja till en munhälsobedömning. Detta besök resulterar antingen i 

en munhälsobedömning eller i en avvikelse – se nedan. Mer utförlig 

information om detta se nästföljande avsnitt. 

 

 
Tabell 1: Uppsök med munhälsobedömningar och avvikelser i Kalmar län 2018. 

 

Uppsök och munhälsobedömningar kommer troligen aldrig att bli samma i 

antal då det hittills alltid har varit avvikelser att ta hänsyn till.  

 

I den uppsökande verksamheten ska alla som har ett N-kort varje år erbjudas 

en avgiftsfri munhälsobedömning. Munhälsobedömningen är en enklare 

undersökning av munhålan som utförs av tandhygienisten med hjälp av 

spegel och ficklampa – tyngdpunkten ligger i att ge individuella råd till 

patienten om den dagliga munhygienen.  

 

Munhälsobedömningen ska genomföras inom två månader efter att besked 

har nått uppdragstagaren om att ett erbjudande har accepterats. Dessa 

personer ska också vid behov erbjudas kontakt med tandläkare eller 

tandhygienist för att få nödvändig tandvård utförd enligt öppna hälso- och 

sjukvårdens avgiftsregler. Personen med N-kort behöver inte tacka ja till en 

munhälsobedömning för att ha rätt till nödvändig tandvård.  
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En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är den generella 

utbildning som ges till munvårdsombud och övrig omsorgspersonal. Syftet 

med denna utbildning är att ge motivation samt praktisk och teoretisk 

kunskap så att munvård blir en naturlig del av helhetsvården. Utbildningen 

ska medverka till att miniminera besvär från tänder och munslemhinna, 

bibehålla viktig tuggförmåga och utseende, att munhälsotillståndet inte 

försämrar allmäntillståndet och att munsituationen inte ger upphov till ett 

ökat behandlingsbehov.  

 

Den uppsökande verksamheten bedrivs sedan 2017 i egen regi vilket innebär 

att det är tandhygienister från Folktandvården som utför 

munhälsobedömningarna och utbildningarna av munvårdsombud och övrig 

omsorgspersonal.  
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1.2 Landstinget i Kalmar län 

 

I landstinget i Kalmar län fanns 2018-12-31, 4 553 personer med N-kort. Av 

dessa har 3 169 tackat ja till en munhälsobedömning och 1 384 har tackat 

nej.  

 

För den uppsökande verksamheten med munhälsobedömning gäller inte fritt 

val av vårdgivare. Den uppsökande verksamheten som är avgiftsfri för 

vårdtagaren upphandlas av Beställarenheten.  

 

Munhälsobedömningen utförs av tandhygienist som landstinget anvisar och 

varje person som innehar ett N-kort ska erbjudas en munhälsobedömning. 

 

 
Diagram 1: Antalet personer som 2018 tackat ja till en munhälsobedömning fördelat på 

länets alla kommuner.  

 

Om en person tackar nej till erbjudandet om munhälsobedömning ska 

han/hon på nytt erbjudas förmånen en gång per år. Detta sker genom att det 

från Beställarenheten skickas ett nytt erbjudande till personen året därpå. 

Personen har då tillfälle att ändra sitt ställningstagande.  

 

 
Diagram 2: Antalet personer som 2018 tackat nej till en munhälsobedömning fördelat på 

länets alla kommuner. 

 

  

110



 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning 

 8 

2 924 personer har fått en munhälsobedömning utförd under 2018.  

 

 
Diagram 3: Antal utförda munhälsobedömningar i Landstinget i Kalmar län under 2018 

fördelat på ålder och kön.  

 

 

 1 899 (67 % kvinnor och 33 % män) av de munhälsobedömda finns i 

kommunernas särskilda boenden, 

 

 159 (65 % kvinnor och 35 % män) av de munhälsobedömda har 

hemsjukvård, 

 

 526 (44 % kvinnor och 56 % män) omfattas av LSS (Lagen om stöd och 

service), 

 

 340 (56 % kvinnor och 44 % män) är personer som bor i ordinärt boende 

och som sköts om av hemtjänsten eller av en anhörig samt allvarligt 

psykiskt funktionsnedsatta personer med motsvarande omsorgsbehov.  

 

 
 

Tabell 2: Antal och andelar munhälsobedömda kvinnor och män i Kalmar län 2018. 
 

Flest andel kvinnor återfinns i gruppen som bor på kommunernas särskilda 

boenden. Även i gruppen som har hemsjukvård är det fler procent kvinnor än 

män. När det gäller gruppen som omfattas av Lagen om stöd och service 

(LSS) är förhållandet omvänt, där finns det fler män än kvinnor. Bland de 

personer som bor i ordinärt boende samt inom psykiatrin ordinärt boende är 

det även här en större andel kvinnor än män. 

 

 

Kvinnor Män

Procent kvinnor av alla 

munhälsobedömda

Procent män av alla 

munhälsobedömda

N1 1269 630 43,4% 21,5%

N2 104 55 3,6% 1,9%

N3 230 296 7,9% 10,1%

N4 191 149 6,5% 5,1%

Totalt 1794 1130
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Bild 1: Utdrag ur ett mail från uppsökande personal.  

 

Texten ovan är från ett mail som Beställarenheten fick beträffande bristen på 

utfärdade N-kort på särskilda boenden i en av länets kommuner. Enligt 

regelverket som handlar om det särskilda tandvårdsstödet är det den 

patientansvariga sjuksköterskan på det särskilda boendet som ska utfärda N-

kortet. Är det så att patienten redan har ett N-kort sedan tidigare, då han eller 

hon bodde hemma i eget boende med hjälp av anhörig eller hemtjänst, ska 

den patientansvariga sjuksköterskan ombesörja att ändring av boendeenhet 

och grupptillhörighet görs.   

 

 
Bild 2: Text ur regelverket ”Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och 

sjukvårdens avgiftssystem”. 

 

Det som styr om en person uppfyller villkoret för ett N-kort är det 

individuella omvårdnadsbehovet. Som synes ovan är det inte boendeformen, 

diagnosen, munstatuset eller den ekonomiska situationen som får råda.  

 

1.2.1 Diskussion 

På uppdrag av landstinget har Folktandvården sedan 2017 fått till uppgift att 

bedriva den uppsökande verksamheten. Det har inneburit att Folktandvården 

tagit över länets samtliga kommuner. 2018 var andra året som de hade hela 

länet och det har gett resultat.  

 

Antalet ja-tack till MHB har minskat sedan 2017 och antalet nej-tack till 

MHB har ökat i antal. Orsaken till detta är det ökade antalet avvikelser 

gällande de som inte vill ha en munhälsobedömning när väl tandhygienisten 

kom för ett uppsök. Beställarenheten har under 2018 tagit fram statistik över 

personer som får regelbunden tandvård och helt sonika satt dessa som nej-

tackare för att den uppsökande personalen ska lägga kraft på de som 

verkligen vill och behöver en munhälsobedömning. Denna åtgärd har också 

resulterat i att fler blev munhälsobedömda under 2018 än året innan.  

 

Beställarenheten har, enligt uppdraget, satt som mål att 90 % av antalet 

personer som tackat ja till en munhälsobedömning ska bli uppsökta och 

munhälsobedömda under året. Sett till enskilda kommuner nådde samtliga 

kommuner målet utom Hultsfred, Kalmar och Mörbylånga. Sett till hela 

länet blev procentandelen högre än 90 % så länsvis nåddes målet. Med 

riktade åtgärder mot vissa kommuner under 2019 kan snart samtliga 

kommuner nå målet.  

 

Enligt SKL:s bedömning i en uppföljning av landstingens tandvårdsstöd bör 

en rimlig andel ja-tackare ligga runt 70 % av kortinnehavarna. Det målet har 
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länet inte klarat helt då andelen ligger på 69,6 %. Procentminskningen sedan 

2017 beror på att antalet nej-tackare ökat sedan överläggningen av de som 

inte vill.  

 

Det kan mycket väl bli en förändring av detta då erbjudandet till nej-tackarna 

skickas ut under våren 2019. De som efter tidigare kontroll satts som nej-

tackare kanske kommer tillbaka till att bli ja-tackare.  

 

Något att ha i beaktande till 2019-års rapport är de N-kort som gick ut  

2018-12-31 och inte får en förlängning. Det handlar om 981 stycken kort, 

varav 187 stycken tillhör grupp 2 (hemsjukvård), 391 stycken tillhör grupp 4 

(hemtjänst) och 403 stycken (psykiatrin). De är medräknade i denna rapport 

då åtgärd oftast görs i början av året efter utgångsdatum. Åtgärder blir då 

antingen en förlängning av kortet eller en makulering.  

 

Inför detta utgångsdatum har Beställarenheten skickat ut listor till vissa av 

utfärdarna med en uppmaning om att antingen göra en förlängning eller 

kontakta Beställarenheten för en makulering eller ändring av boendeenhet. 

En del av de äldre personer som bor i eget boende har flyttat in på länets 

särskilda boenden vilket kräver en ändring av både boendeenhet, 

grupptillhörighet samt giltighetstid.  

 

Personer som bor i eget boende inom psykiatrin fick ett brev av 

Beställarenheten med uppmaning om att höra av sig till sin kontakt inom 

psykiatrin som då gör en förlängning. Detta under förutsättning att personen 

fortfarande uppfyller villkoren för ett N-kort. Saknas den kontakten 

uppmanas personen att gå till sin läkare som gör en bedömning av 

funktionshindret. Detta sker genom ett fyrsidigt läkarintyg framtaget av 

Socialstyrelsen - Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338). Blir 

läkarintyget godkänt av bedömningstandläkare på Beställarenheten går 

personen över till F-tandvården och delges ett F-kort. En förändring med 

detta byte av tandvårdsstöd är att möjligheten till en munhälsobedömning går 

förlorad. F-tandvård är ett annat tandvårdsstöd som administreras av 

Beställarenheten och ges till personer som har stora behov av tandvård på 

grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Här är det alltså 

inte det individuella omvårdnadsbehovet som styr.  

 

I skrivande stund är det nästan 19 % som delegerats över till F-tandvården.  

 

Det finns även de personer som efter Beställarenhetens brev gått till sin 

läkare och fått ett läkarintyg gällande STB – särskilt tandvårdsbidrag. 

Gällande detta bidrag är inte landstingen inblandade utan det är 

försäkringskassan som administrerar och finansierar detta bidrag. I dessa fall 

anser läkaren att patienten inte uppfyller villkoren för ett läkarintyg gällande 

sjukdomen eller funktionsnedsättningen utan inriktar sig på patientens intag 

av läkemedel som ger muntorrhet.  

 

Beställarenheten måste tillsammans med andra inblandade fundera över hur 

vi ska öka andelen verkliga ja-tackare utan att medverka till en ökning av 

avvikelsen ”vill ej”. Att bara kryssa i Ja tack för alla är inte rätt väg att gå. 

Risken är att många avböjer i sista stund och tandhygienistens tid går till att 

rapportera patientavvikelse istället för att göra en munhälsobedömning på 
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någon som verkligen vill ha det. Det handlar om att marknadsföra 

munhälsobedömningen bättre så att de med N-kort samt anhöriga inser och 

förstår nyttan med en sådan. Här måste alla inblandade aktörer bidra för att 

detta ska fungera. Beställarenheten kommer under 2019 utvärdera avvikelsen 

”vill ej” och ta kontakt med kommunernas MAS:ar samt den uppsökande 

personalen för att försöka nå en lösning.  

 

Det kan vara dags för landstingen att finna alternativa former för hur alla i 

personkretsen erbjuds den uppsökande verksamheten. Ett alternativ till att 

uppsöket sker i det egna hemmet respektive boendet skulle kunna vara att 

Folktandvården kallar patienten till kliniken för en munhälsobedömning. På 

detta sätt kanske en munhälsobedömning kan genomföras och avvikelse 

undvikas samt att antalet nej-tackare som inte vill ha någon okänd i hemmet 

kan minska. En annan vinning med detta är att tandhygienisten inte behöver 

ta hela dagen i anspråk till den uppsökande verksamheten utan kan arbeta 

kliniskt i större utsträckning. Viktigt att beakta, för att inte tappa syftet med 

den uppsökande verksamheten, är att de som brukar hjälpa till med den 

dagliga omsorgen följer med och tar del av tandhygienistens råd och 

instruktioner. Beställarenheten kommer 2019 att undersöka hur andra 

landsting ställer sig till detta alternativ.  

 

Sett till antalet munhälsobedömda personer i kommunerna märks ibland att 

de är fler till antalet än det är ja-tackare. Det kan finnas olika anledningar till 

detta. Då antalet N-kort tas fram den sista december det år rapporten avser 

kan mycket ha hänt med kortinnehavarna under året vilket kan spela roll i 

statistiken. Bland annat kan en person ha fått en munhälsobedömning i 

början av året men i slutet av året flyttat från länet eller avlidit vilket medför 

ett makulerat N-kort. En person kan även ha fått en munhälsobedömning 

under året men i slutet ändrat sig och inte längre vill ha en sådan. Denna 

ändring har till följd att personen inte längre är en ja-tackare utan hamnar 

under siffran nej-tackare. På grund av dessa orsaker riskeras ojämnheter.  

Något Beställarenheten måste arrangera är fler organiserade möten för att 

följa upp verksamheten. Mötena bör ske med utfärdare, MAS:ar och 

verksamhetschefer för att få input och respons på denna och följande 

rapporters resultat. Även den uppsökande personalen bör konsulteras inför 

följande rapporter.  

 

Beställarenheten har uppmuntrat länets särskilda boenden att ha rutiner kring 

utfärdande av N-kort när någon ny flyttar in på boendet. Anledning till denna 

uppmuntran är för att undvika situationer som mailet på sidan 9 framlägger 

bevis för. Rutinen bör ingå i de andra rutinerna som gäller vid inflyttning till 

särskilt boende – exempelvis vid det ankomstsamtal som sjuksköterskan har 

med patient och anhöriga. Beställarenheten kommer att kontakta länets 

särskilda boenden under 2019 för att återigen påtala denna lösning på 

problemet.  

 

En annan lösning kan vara att Beställarenheten, när det gäller vård- och 

omsorgsboenden, frångår regeln om att boendeformen inte får styra om 

personen ska ha ett N-kort. Det handlar om väldigt få personer som inte 

uppfyller villkoren när de väl flyttar in på ett boende. Förfarandet blir då att 

när den uppsökande personalen kommer till ett boende för uppsök tar de reda 

på vem som saknar N-kort. Efter kontroll kontaktas Beställarenheten som 

registrerar N-kortet direkt och tandhygienisten kan således fullfölja sitt 
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uppdrag. Även här kommer kontakt tas med andra landsting för att ta reda på 

hur de gör för att lösa liknande problem.  

 

Under 2019 och nästföljande år måste dialoger föras mer regelbundet med 

inblandade aktörer både inom kommun och landsting. Det kan handla om 

fysiska möten, informationsbombning genom mail och brev och 

telefonmöten.  
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1.3 Hälsodata Landstinget i Kalmar län 

 

Vid besöket för munhälsobedömningen registrerar tandvårdsutföraren vissa 

hälsodata. Dessa data avser smärta, tuggförmåga, antalet tänder, om 

personen bär protes och/eller implantat eller inte och munhygien. Data avser 

även tandvårdsbehov pga. karies (hål i tänderna), parodontit (tandlossning) 

och om behandlingsbehov finns för slemhinna och protes. 

Tandvårdsutföraren frågar också om personen önskar få sina tänder/munhåla 

åtgärdad. Resultaten av dessa hälsodata ska ses som hjälpmedel i 

utvärderingen av omvårdnaden och vara mått på oral vårdtyngd.  

 

I tabellen nedan redovisas resultaten per kommun samt även totalt för länet.  

 

Landstinget i Kalmar län 2018 
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Antal utfärdade N-kort 2018-12-31 239 125 260 136 1263 310 310 373 397 160 258 722 4553   

Antal utfärdade N-kort ja-tack 2018-12-31 204 78 188 118 696 206 228 253 303 123 201 571 3169 69,6% 

Antal utfärdade N-kort nej-tack 2018-12-31 35 47 72 18 567 104 82 120 94 37 57 151 1384 30,4% 

Antal munhälsobedömda personer 214 71 157 112 536 197 195 241 313 127 189 572 2924 92,3% 

Har ont/känner smärta, tänder eller munhåla är 
orsak till detta  0 0 17 0 5 0 1 7 0 12 1 9 52 1,8% 

Tuggförmåga, kan ej äta pga bristande mun- och 
tandstatus 0 0 18 0 31 1 16 8 2 16 5 6 103 3,5% 

Helt tandlösa 31 9 32 20 70 36 29 40 55 24 33 96 475 16,2% 

1 - 6 tänder 22 9 13 15 43 19 6 22 42 12 16 48 267 9,1% 

7> tänder 161 53 108 77 373 142 154 169 216 89 132 424 2098 71,8% 

Antal personer som ej går att räkna antalet 
tänder på 0 0 4 0 50 0 6 10 0 2 17 4 93 3,2% 

Antal egna tänder 3 419 1 192 2 297 1 588 7 913 2 764 3 115 3 593 4 299 1703 2 808 8 717 43408   

Protesbärare  45 17 34 35 126 59 47 54 95 38 61 154 765 26,2% 

Personer med implantat 25 1 9 7 69 13 19 14 16 10 9 41 233 8,0% 

Munhygienen, bra 117 43 77 92 373 172 146 153 261 87 131 392 2044 69,9% 

Munhygienen, dålig 97 28 80 20 163 25 49 88 52 40 58 180 880 30,1% 

Karies som behöver åtgärdas 9 11 44 10 92 12 32 58 30 42 26 129 495 16,9% 

Parodontit 1 7 21 2 77 3 22 23 4 35 24 85 304 10,4% 

Slemhinna behov av behandling 2 1 13 1 24 2 11 11 2 10 4 6 87 3,0% 

Avtagbar protes behandlingsbehov 3 1 9 1 38 0 12 23 3 17 6 3 116 4,0% 

Önskemål om behandling 11 2 22 1 85 3 97 47 9 41 15 417 750 25,6% 

Tabell 3: Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning inom Landstinget i Kalmar län 

2018. 
 

Antalet utfärdade kort den 31 december 2018 blev 4 553 stycken.  

 

Av dessa kortinnehavare var det 69,6 % som önskade en bedömning av sin 

munhälsa medan 30,4 % tackade nej till en sådan.  

 

I Kalmar län år 2018 har 3 411 personer blivit uppsökta. 2 924 av dessa har 

fått en munhälsobedömning medan 487 stycken av olika orsaker inte fått 

någon utförd. Att uppsöket inte resulterat i en munhälsobedömning beror till 

stor del på att personen inte vill när tandhygienisten väl är på besök.  
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Då tandhygienisten har två månader på sig att uppsöka en person efter att N-

kort registrerats är det stor risk att denna inte hinner bli uppsökt om kortet 

utfärdas i slutet av året. Då blir personen uppsökt i början av nästkommande 

år.  

 

Sett till antalet munhälsobedömda personer i Borgholm, Oskarshamn, Torsås 

och Västervik kan noteras att de är fler till antalet än det är ja-tackare.  

 

Diagrammet nedan jämför hälsodata mellan åren 2017 och 2018. 

 

 
Diagram 4: Hälsodata, jämförelse mellan åren 2017 och 2018. 

 

Överlag har det skett en förbättring av munhälsan – sett till sjukdomstillstånd 

och munhygien – bland de personer i Kalmar län som innehar ett N-kort och 

tackat ja till en munhälsobedömning vid jämförelse mellan 2017 och 2018.   

 

Till sjukdomstillstånden räknas smärta, försämrad tuggförmåga, karies, 

parodontit och slemhinnebesvär och dessa tillstånd ger ett behov av 

nödvändig tandvård.  

 

Om munhygienen ska bedömas som bra önskas en ren mun men det får 

finnas små/måttliga, för ögat synliga, mängder beläggningar (plack och 

matrester). Finns det antydan till tveksamhet vid bedömning ska 

tandhygienisten hellre välja dålig munhygien för att kunna jobba mot en 

förbättring. Vid en dålig munhygien finns det rikligt med beläggningar och 

matrester på tänder, slemhinnor och eventuella proteser.  

 

Också detta år fanns ett antal personer som det inte gick att räkna tänderna 

på. Då de är få påverkar de inte statistiken nämnvärt.   

 

Tabellen nedan visar procentuell ökning och minskning av personer som 

blivit munhälsobedömda samt utslaget av deras epidemiologiska uppgifter i 
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Kalmar län 2017 respektive 2018. Sett till denna tabell förtydligas den 

överlag positiva munhälsoutvecklingen i länet gällande de olika 

sjukdomstillstånden i munnen samt munhygienen.  

 

 
Tabell 4: Ökning eller minskning av antal personer med sjukdomstillstånd sedan året innan 

i Kalmar län.  
 

1.3.1 Diskussion 

Resultatet av uppföljningen visar att de uppsök som gjordes resulterade i fler 

antal munhälsobedömningar än året innan. Det är dock viktigt att inte stirra 

sig blind på antalet. Målet med den uppsökande verksamheten är att förbättra 

munhälsan. Sett till jämförd hälsodata i diagrammet från föregående sida har 

munhygienen visat sig bli något bättre gällande de med bra munhygien sedan 

2017, de har blivit fler. Även personer med dålig munhygien har blivit fler i 

antalet och det är inte bra i förlängningen. Det kan vara så att 

tandhygienisten är osäker vid bedömningen och då är det bättre att välja det 

statuset för att kunna jobba mot en förbättring. 

 

Beställarenheten har satt upp mål på att 90 % av de som tackat ja ska bli 

uppsökta och munhälsobedömda under året. Det har nåtts under 2018 vilket 

till stor del kan bero på ökningen av antalet nej-tackare. Den uppsökande 

personalen kunde lägga tid på de som verkligen ville ha en 

munhälsobedömning och det resulterade i att fler personer fick en under året. 

Detta trots att antalet personer som inte ville ha en när tandhygienisten väl 

var på plats var ganska många till antalet även detta år. Här måste åtgärder 

återigen vidtas för att reducera antalet avvikelser av denna orsak – se avsnitt 

om avvikelsehantering på sidan 20.  

 

Slemhinnebesvär

2017 2860 33 1,2% 2017 2860 844 29,5% 2017 2860 93 3,3%

2018 2924 52 1,8% 2018 2924 765 26,7% 2018 2924 87 3,0%

0,7% -2,8% -0,2%

Försämrad tuggförmåga

2017 2860 110 3,8% 2017 2860 259 9,1% 2017 2860 133 4,7%

2018 2924 103 3,6% 2018 2924 233 8,1% 2018 2924 116 4,1%

-0,2% -0,9% -0,6%

2017 2860 521 18,2% 2017 2860 2040 71,3% 2017 2860 790 27,6%

2018 2924 475 16,6% 2018 2924 2044 71,5% 2018 2924 750 26,2%

-1,6% 0,1% -1,4%

2017 2860 262 9,2% 2017 2860 820 28,7%

2018 2924 267 9,3% 2018 2924 880 30,8%

0,2% 2,1%

2017 2860 1994 69,7% 2017 2860 390 13,6%

2018 2924 2098 73,4% 2018 2924 495 17,3%

3,6% 3,7%

2017 2860 82 2,9% 2017 2860 321 11,2%

2018 2924 93 3,3% 2018 2924 304 10,6%

0,4% -0,6%

Protesbehov

Önskemål om behandling

Går ej att räkna tänder

Protesbärare

Implantat

Bra munhygien

Dålig munhygien

Karies

Parodontit

Smärta

Helt tandlösa

1-6 tänder

7>tänder
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Sett till antalet personer med önskemål om behandling av sina 

sjukdomstillstånd i munnen – 750 stycken detta år – görs bedömningen att 

det kan handla om de med karies och parodontit. Karies är en 

infektionssjukdom som orsakas av olika bakterier och obehandlat angrepp 

kan leda till kaviteter – hål i tänderna – och i förlängningen tandvärk och 

avlägsnande av tand. Parodontit innebär en nedbrytning av benvävnaden runt 

tänderna och det kan leda till tandlossning och tandförlust om den lämnas 

obehandlad. Detta sjukdomstillstånd kan öka risken att få hjärt- och 

kärlsjukdom samt stroke. Med andra ord är det viktigt att öka medvetenheten 

om att vidta åtgärder vid vissa sjukdomstillstånd.   

 

När de epidemiologiska uppgifterna tas vid en munhälsobedömning räknar 

tandhygienisten kortinnehavarens tänder. Efter varje års rapportering märks 

att antalet personer, med egna tänder kvar i munnen, ökar. Har man sina 

egna tänder livet ut ökar kraven på omsorgspersonalen vilka måste ha 

förmåga att utföra den dagliga munhygienen optimalt för bästa resultat. Efter 

återkoppling med uppsökande personal är detta ett problem, tandborstningen 

som utförs av omsorgspersonal måste förbättras. Om borstningen utförs mer 

ordentligt så kommer det bli en vana för personalen att titta i munnen och 

kommer då snabbare att upptäcka förändringar. Det handlar även här om att 

öka medvetenheten och våga prata om tänder och munnen – föra dialoger 

med varandra och brukarna var de än befinner sig – hemma eller på boende.   

 

Implantat ökar i största allmänhet och det märks även bland personer med N-

kort. Det är precis lika viktigt att ta hand om implantat som de egna 

tänderna. Det är lätt att tro att det inte behövs eftersom tandimplantat är 

artificiella och inte kan drabbas av karies. Däremot kan fickorna runt 

implantatet drabbas av bakterieangrepp. Det kan i sin tur leda till att det 

underliggande benet luckras upp och då finns det risk att implantatet kan 

lossna. Denna kunskap är enormt viktig för omsorgspersonalen som hjälper 

till vid tandborstningen.   

 

Ju färre tänder man har i munnen desto större anledning till att ha protes, 

antingen en hel- eller delprotes för att kunna tugga maten på bästa sätt. 

Antalet protesbärare har minskat i antal vilket också de med protesbehov har 

gjort. En risk med att bära protes är att slemhinnan kan drabbas av besvär på 

ett eller annat sätt. Även här krävs att omsorgspersonalen har kunskaper om 

hur man sköter om en protesbärare. För att undvika slemhinnebesvär är det 

viktigt att ta ut protesen regelbundet för rengöring och även rengöra 

vårdtagarens mun på bästa sätt.  

 

Det är viktigt att personalen inser att munhälsan kan stärka eller stjälpa 

hälsotillstånd och livskvalitet hos sköra personer. Att låta personal höja sin 

kompetens genom att gå på de kostnadsfria utbildningar som 

tandhygienisterna ger borde vara en självklarhet för samtliga kommuner.  

Det måste prioriteras för de gamla och sjukas bästa. Det är kommunernas 

ansvar att se till att personalen blir utbildade.  

 

För att bistå till kompetenshöjning la Beställarenheten under 2018 ut 

instruktionsfilmer om munvård på hemsidan. Genom dessa filmer ökas 

kunskapen om hur man ombesörjer andras tänder på bästa sätt. 

Omsorgspersonalen kan i lugn och ro sitta och titta och inhämta kunskap 

som förhoppningsvis bidrar till bättre munvård. För att få någon form av 
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utvärdering om detta ger resultat kommer Beställarenheten under 2019 ta 

kontakt med IT-avdelningen för att få hjälp med att mäta hur många 

besökare/tittare som filmerna får. Det kan ske genom att installera någon 

form av webbstatistiksystem om det är möjligt.  

 

Mycket handlar om inställningen till sin egen munhälsa – om den inte tas 

omhand – hur ska man kunna ta hand om andras. Vi måste bli bättre på att 

tala om munhälsa. 

 

Något annat att fundera över är att munvård normalt inte ingår i basal hygien 

vid biståndsbedömning. Detta innebär att omsorgspersonalen inte har ett 

naturligt mandat att stödja brukaren med munvården. Ett förslag till 

förbättring från den uppsökande personalen är att kommunernas 

biståndsbedömare bör se över detta och få till en ändring. En ändring kan 

betyda att inställningen till munvård förändras radikalt för 

omsorgspersonalen.  
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1.4 Nödvändig tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 

 

Som tidigare nämnt har landstingen ansvar för att vissa personer blir 

uppsökta av tandvårdspersonal och erbjuds en avgiftsfri 

munhälsobedömning. Dessa personer ska också erbjudas nödvändig tandvård 

till hälso- och sjukvårdsavgift.  

 

Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet och registreras av vårdgivaren i 

landstingets elektroniska e-frikortstjänst. Vårdgivare som inte är anslutna till 

e-frikortstjänsten ska uppmana patienten att behålla besökskvittot och vända 

sig till en ansluten vårdgivare som kan hjälpa till att registrera avgiften i 

frikortstjänsten. För personer fyllda 85 år krävs ingen patientavgift. 

 

Nödvändig tandvård ska medverka till en påtaglig förbättring av förmågan 

att tillgodogöra sig föda. Om allmäntillståndet hos patienten inte medger 

någon mer omfattande behandling ska denna istället inriktas på att motverka 

smärta och obehag. Tandvårdspersonalen som utfört munhälsobedömningen 

ska informera omsorgspersonalen om den berättigade har behov av 

nödvändig tandvård.  

 

För den nödvändiga tandvården kan den berättigade fritt välja 

tandläkare/tandhygienist. Om personen som önskar behandling inte har 

någon egen tandläkare/tandhygienist är det, i Kalmar läns fall, 

Folktandvården som ska utföra nödvändig tandvård i egen regi eller vidtala 

annan tandvårdsmottagning. För personer som bor på särskilda boenden är 

det omsorgspersonalen som ska ombesörja att boka tider och se till att 

personen kommer till tandläkare/tandhygienist. 

 

I anvisningarna, som den uppsökande tandhygienisten följer, är en av 

frågorna om patienten/ombudet önskar behandling – i de fall ett behov av 

akut tandvård har konstaterats.  

 

I Kalmar län 2018 var det 2 680 personer med N-kort som fick nödvändig 

tandvård. Av dessa var det 750 stycken som hade blivit munhälsobedömda 

och önskat sig tandvård. 314 stycken av dessa fick ingen nödvändig tandvård 

under 2018 trots önskemål. Tabellen nedan visar ålder och kön på de som 

fick nödvändig tandvård utförd och det gällde 436 personer.  

 

 
Diagram 5: Personer som vid MHB önskade behandling och fick nödvändig tandvård 2018. 
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1.4.1 Diskussion 

Då patienten har rätt att fritt välja vårdgivare till att utföra den nödvändiga 

tandvården kan de antingen välja en privat tandläkare/tandhygienist eller en 

inom folktandvården. Den privata tandläkaren har dock rätt att säga nej till 

patienten. Nekandet kan bero på att ersättningen för nödvändig tandvård är 

för låg, patienterna är för tidskrävande och administrationen för krånglig. 

Det kan även vara så att patienten har en etablerad kontakt med en privat 

tandläkare men att vederbörande inte har en handikappanpassad praktik. Det 

innebär svårigheter för patienten om denna sitter i rullstol eller går med 

rullator.  

 

Beställarenheten har påbörjat en diskussion om ackreditering av privata 

vårdgivare som kommer att behandla patienter inom det särskilda 

tandvårdsstödet. Detta innebär att ett visst antal krav kommer att ställas på 

vårdgivaren när det gäller bland annat handikappanpassning och 

digitalisering.  

 

När det gäller den nödvändiga tandvården är det viktigt att det finns 

vårdgivare som vill utföra den i länet och ser nyttan med den. De gamla och 

funktionshindrade får med den sitt behov av tandvård uppmärksammat och 

tillgodosett. Dessa grupper är oftast ekonomiskt utsatta och genom att 

tillhöra de som har rätt till nödvändig tandvård är inte ekonomin något 

problem. Grupperna är även prioriterade när det kommer till det 

odontologiska omhändertagandet.  

 

Ett bekymmer dock som Beställarenheten har upptäckt är att vårdgivarna har 

vissa svårigheter med att lägga just det odontologiska omhändertagandet på 

rätt nivå sett till patientens allmäntillstånd. Tandläkarna väljer oftast optimal 

behandling istället för att lägga den på rimlig nivå, det vill säga att de väljer 

den mest kostsamma behandlingen. Denna observation görs oftast i samband 

med mottagna förhandsbedömningar där vårdgivaren söker ersättning för 

vissa delar av tandvård. Oftast hinner behandlingen avstyras av 

Beställarenheten innan den utförs genom ett avslag på 

förhandsbedömningen.  

 

Att alla som önskade behandling gällande sina besvär inte fick någon 

behandling utförd kan bero på flera orsaker. Nästan 70 % av personerna som 

inte fick någon nödvändig tandvård under 2018 var över 80 år. Sett till 

åldern kan det vara orken som tryter, patienten kanske inte heller tycker att 

det är någon idé att gå till tandläkaren med sina besvär. Personen kan till och 

med ha hunnit avlida innan tid för behandling bokas. 

 

Det kan även vara så att ombudet önskar behandling för besvären men inte 

patienten själv.  

 

Munhälsobedömningen kan ha utförts sent under 2018 vilket medför att 

patienten inte hinner få en tid innan det övergår till nytt år.  

 

Det är trots allt över 58 % av de som önskade behandling som fick 

nödvändig tandvård utförd vilket Beställarenheten anses vara en rimlig andel 

sett till omständigheterna.  
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1.5 Avvikelsehantering 

 

Leverantören, dvs. den uppsökande personal som gör uppsök och utför 

munhälsobedömningarna, ska till Beställarenheten fortlöpande lämna in 

avvikelserapportering. Till avvikelser räknas de uppsök som tandhygienisten 

gör hos personer som tackat ja till en munhälsobedömning men som inte 

resulterar i en munhälsobedömning.   

 

De olika avvikelseorsakerna som går att hänvisa till är avflyttad, ej hemma, 

svårt sjuk eller vill ej.  

 

Tidigare år har vi även haft avvikelsen – avliden – men har valt att ta bort 

denna då den har gett konsekvenser. En sådan har varit att en person av 

misstag har fått avvikelsen avliden när den i själva verket varit avflyttad. För 

att undvika detta har avliden avlägsnats som val. Då avvikelserna inte är 

nationellt bestämda gör varje landsting som det önskar.  

 

En person kan ha fler än en avvikelse under ett verksamhetsår, 1 januari till 

31 december. Förhoppningen är dock att en avvikelserapportering resulterar i 

att personen får en munhälsobedömning längre fram under året.  

 

Antalet registrerade avvikelser i diagrammet nedan, har inte resulterat i en 

munhälsobedömning längre fram under 2018.  

 

 
Diagram 6: Antal avvikelser och orsaker till dessa i Kalmar län 2018. 
 

Av de 487 personer (avvikelser) som uppsökts men inte fått någon 

munhälsobedömning utförd har 2,5 % flyttat utan att någon adressändring 

gjorts till någon instans, 4,7 % var inte hemma när tandhygienisten kom på 

besök, 4,1 % var för sjuka för att orka gå igenom en munhälsobedömning 

och 88,7 % ville inte få någon munhälsobedömning utförd.  

 

När den uppsökande personalen får in en avvikelse ska den bearbetas. Vissa 

avvikelser är lättare än andra att påverka. Vid avflyttning görs en 

adressändring och är personen inte hemma vid besöket bokas ett nytt besök 
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in. Utifrån procentandelarna ovan borde mest bearbetning läggas på de som 

inte vill.  

 

I diagrammet nedan går att utläsa vilka åldrar som tenderar mest att inte vilja 

ha en munhälsobedömning när besöket väl är bokat.  

 

 
Diagram 7: Avvikelsen Vill ej fördelad på ålder och kön.  
 

Vad som går att utröna ur diagrammet ovan är att de flesta som inte ville ha 

en munhälsobedömning under 2018 är kvinnor i åldern 70-100 och män i 

åldern 70-90. Genom statistiken som lämnats av tandhygienisterna till 

Beställarenheten går det utläsa att de flesta i ovan angivna åldrar bor i 

kommunernas särskilda boenden samt i eget boende med hemtjänst.  

 

2017 påbörjades kontroller av Beställarenheten gällande vilka som har en 

mer regelbunden tandvård och inte velat ha en munhälsobedömning vid 

besök två år i rad. Kontrollerna utfördes för att berättiga omregistreringen då 

munhälsan inte får bli lidande.  Ytterligare kontroller utfördes under 2018 

vilket resulterade i att fler personer registrerades som nej-tack till 

munhälsobedömning. Avvikelsen är så pass tidskrävande för tandhygienisten 

att dessa kontroller kommer att utföras varje år.   

 

Avvikelserapportering kan ges inom hela de uppsökande verksamheten – 

inte bara gällande munhälsobedömningar. Även utbildningarna som 

tandhygienisterna ger till omsorgspersonalen kan ibland drabbas av 

avvikelser. 

 

1.5.1 Diskussion 

Det finns ett antal områden, exempelvis när det gäller uppsök, N-kort och 

omsorgsutbildning, där problem kan uppstå. För att lättare hitta dessa 

problem och åtgärda dem är avvikelserapporteringen viktig. En annan sak 

som är viktig gällande avvikelserapporteringen är uppföljningen av dessa. 

Det gäller att hitta ett sätt att minska på avvikelserna utan att tid tas från den 

uppsökande verksamheten alltför mycket.  

 

Beställarenheten började redan 2016 att ta tag i varför det blir så många som 

inte vill ha en munhälsobedömning fast de har tackat ja till en. Eftersom det 
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är en ständig ökning av personer med denna avvikelse krävs radikala 

åtgärder för att förhindra ytterligare ökning. 2018 minskade antalet 

avvikelser dock men antalet ovilliga hade ökat. Då den uppsökande 

personalen, som består av tandhygienister, emellanåt drabbas av 

resursproblem är det ännu viktigare att det inte blir någon form av 

resursslöseri. Det är av största vikt att dessa får ägna sig åt de som verkligen 

vill ha en munhälsobedömning. Som diskuterats i avsnittet om hälsodata är 

dialoger ytterst viktiga, att vi alla vågar prata om mun och tänder. 

Omsorgspersonal, anhöriga, goda män, förvaltare och de som har med våra 

brukare att göra kan genom samtal göra det mindre tabubelagt och naturligt. 

Denna omsorg kan bidra till att brukaren mer villigt öppnar munnen när 

tandhygienisten kommer på besök.  

 

Beställarenheten tar på sig att göra regelbundna kontroller under året för att 

stävja resursslöseriet. Dessa kontroller består av att gå in i systemet och ta ut 

en lista på de som fått avvikelsen vill ej och vidta åtgärder i form av kontroll 

om regelbunden tandvård finns. Genom att regelbundet göra en kontroll 

medföljer att fler registreras som nej-tackare. Men eftersom det årligen 

skickas ut ett nytt erbjudande om munhälsobedömning till de som tackar nej 

ser Beställarenheten inte någon risk med att munhälsan försämras. Många av 

dem har också en redan etablerad tandläkarkontakt så 

munhälsobedömningen kan då tänkas ses som överflödig.  

 

Samtidigt krävs åtgärder från både den uppsökande personalen som hos 

anhöriga och omsorgspersonal. Det kan inte framtvingas en 

munhälsobedömning men motiverande samtal med anhöriga och 

omsorgspersonal kan hjälpa till. Exempelvis när någon flyttar in på ett 

boende kan en förklaring ges redan vid ankomstsamtalet vad en 

munhälsobedömning är. Det gäller att samtliga inser och förstår nyttan med 

den. Personer som inte går regelbundet till en tandläkare och har svårare att 

ta sig dit har stor nytta av en munhälsobedömning. Detta för att den 

uppsökande personalen kan upptäcka potentiella problem i tid.  

 

Munvårdsombuden är också av stor betydelse och de måste få ett större 

erkännande för sina insatser. Då de håller arbetskollegorna informerade 

krävs det ett engagemang som kan smitta av sig till övrig personal. Genom 

ett genuint intresse för det man gör är det lätt att få även andra motiverade. 

Den uppsökande personalen får erfara att enheternas munvårdsombud inte 

alltid kan vara med på uppsöket vilket är beklämmande då denne är 

tandhygienistens kontaktperson och samtidigt ett stöd för brukaren vid 

uppsök.  Den som lägger schemat på enheten bör frigöra tid för 

munvårdsombudet att delta vid det årliga uppsöket. Önskvärt från 

Beställarenheten är att ha 2 stycken munvårdsombud på varje boende. På så 

sätt hjälper man varandra att hjälpa andra.  

 

Oberoende om det gäller någon som bor på ett boende eller hemma gäller det 

att den uppsökande personalen får in en rutin hur de ska göra när denna 

avvikelse uppstår. Exempelvis kan val av tid vara avgörande, att välja en tid 

när personen är som tröttast eller piggast. Det kanske personal eller anhörig 

kan avgöra. Eller att man snart efter ett uppsök hos de som inte vill kommer 

tillbaka för ett nytt försök. Beställarenheten har märkt utifrån statistiken att 

oftast görs inga nya försök under året till en munhälsobedömning.   
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Ett annat sätt att bemästra problemet med de som inte vill är att finna 

orsaken till varför och försöka bemöta detta. Ett utvecklingssteg är att man 

noterar i munhälsoprotokollet orsaken till avvikelsen. Kunskapen ger 

möjlighet att utveckla och förbättra samt att nå en större andel. En risk med 

detta resonemang kan vara att för mycket tid går åt till prat.   

Flest personer som inte vill befinner sig i Kalmar kommun, 44 %, så 

Beställarenheten försöker sig på riktade åtgärder gentemot den uppsökande 

personalen i kommunen för ett försök att få bukt med problemet.  

 

Då den uppsökande personalen har ett ansvar, enligt avtal, att uppsöka alla 

dem som tackat ja till en munhälsobedömning krävs tillgång till 

kortinnehavarna. En grundläggande förutsättning för ett uppsök och en 

munhälsobedömning krävs att tandhygienisten hittar personen. Antalet 

avflyttade har minskat sedan tidigare år men skulle säkert upphöra helt om 

adressändringen gjordes i förväg. Beställarenheten gick under 2018 

regelbundet in i systemet och korrigerade avvikelsen avflyttad genom att 

adressändra personen. Detta gjorde att ytterligare fördröjning av ett uppsök 

minskade. Som tidigare nämnt är inte avvikelserna nationella så 

Beställarenheten kommer under 2019 göra ett försök att exkludera Avflyttad 

ur avvikelsesamlingen.  

 

Ett annat förslag gällande adressändringar kan vara att Beställarenheten 

begär boendelistor och därefter gör en ändring av adress så att 

tandhygienisten hittar personen för en munhälsobedömning. Det kan vara så 

att boendelistor inte kan ges ut av sekretesskäl, skulle så vara fallet får 

kontakt tas med enhetschef eller patientansvarig sjuksköterska och gå 

igenom boendet över telefon.  

 

För att underlätta ytterligare inför uppsökstillfället på ett boende med många 

avdelningar har boendena börjat delas in i just avdelningar. Så istället för att 

bara kalla boendet exempelvis Jungmansgården vård- och omsorgsboende 

blir det istället Jungmansgården, Fregatten. Genom denna ändring är det 

lättare för tandhygienisten att ta kontakt med varje avdelning och göra upp 

om tid för ett besök. En annan fördel med ändringen är att listorna blir mer 

lätthanterliga med personer som bor på samma avdelning och ofta har 

samma omsorgspersonal. Samtidigt hamnar nytillkomna personer rätt från 

början. Boendelistan är även här behjälplig. Arbetet med denna uppdelning 

fortskrider även under 2019.   

 

Dock har det uppstått mer administrativt arbete för Beställarenheten i och 

med denna uppdelning i avdelningar. Det har hänt att hänvisning endast har 

gått till särskilt boende men inte till vilken avdelning. Det innebär att 

efterforskningar för att registrera personen på rätt avdelning måste göras.  

 

Då det sker nedstängningar av boenden och nya tillkommer är det väldigt 

sällan att Beställarenheten blir informerad om detta. En konsekvens när 

boenden stängs ner och Beställarenheten inte får information är att 

kortinnehavare fortfarande är registrerad på ett boende som inte längre 

existerar. Det fördröjer hela uppsöksprocessen då inte uppsökande personal 

hittar personen för en munhälsobedömning. Ytterligare en konsekvens av ett 

nytillkommet boende är då personen som ska få ett N-kort utfärdat inte blir 

registrerad om inte boendet är inlagt i systemet. Även här fördröjs hela 

uppsöksprocessen. Detta kan undvikas om uppgifter inkommer så fort 
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kommunen blir varse om förändringen samt att Beställarenheten kan ha en 

mer regelbunden kontakt med MAS:en i de olika kommunerna. 

 

Då tandvårdspersonal har informationsplikt kring alla tandvårdsstöd är det 

viktigt att de bidrar till att identifiera eventuella berättigade personer till ett 

N-kort. Beställarenheten har framtagit en broschyr som skickas till 

klinikerna som sedan delar ut dessa till patienterna. I dessa broschyrer ges 

information om våra tandvårdsstöd och vad som krävs för att ingå i N-

tandvården. På detta sätt blir tandvårdspersonalen en länk mellan patienten 

och utfärdare av N-kort. 

 

Beställarenheten kommer under 2019 ta fram en manual till 

tandvårdspersonal som en vägledning. Manualen kommer att fungera som en 

karta för att kunna utröna vad patienten eventuellt kan komma att tillhöra. 

Det som tas upp i manualen kommer att bli N-tandvård, F-tandvård samt 

STB (särskilt tandvårdsbidrag). Förhoppningen är att det kommer att 

underlätta identifieringen av berättigade personer till ett N-kort.  

 

Nästan 5 % av de avvikelser som registrerats är personer som inte är hemma 

när tandhygienisten kommer för en munhälsobedömning. Det motsvarar 23 

personer vilket egentligen inte är något större problem i sammanhanget. 

Beställarenheten föreslår i detta fall, då muntligt avtal ingås, att återbud bör 

lämnas till tandhygienisten inom rimlig tid. Även om munhälsobedömningen 

är kostnadsfri bör resursslöseri undvikas.  

 

Den fjärde och sista avvikelsen, svårt sjuk, är svårare att göra något åt då 

åldern på de inom denna avvikelse ofta är hög. Beställarenheten tror inte att 

den uppsökande personalen prioriterar åtgärder mot denna avvikelse och det 

kräver vi inte heller att de ska göra. 
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1.6  Utbildning 

 

Samtliga anställda inom kommunernas omsorgsverksamhet ska årligen få en 

munvårdsutbildning och denna ges av den leverantör som har avtal med 

Beställarenheten för tandvård om uppsökande verksamhet. Från 1 januari 

2017 är det Folktandvården som står för detta. Av kommunerna utses 

särskilda munvårdsombud som blir första instansen för munvårdsfrågor och 

håller kontakten mellan det särskilda boendet och tandvården. 

Munvårdsombuden ges en första mera omfattande utbildning om högst fyra 

timmar vid två tillfällen. Därefter får de årligen en uppföljande utbildning 

om högst fyra timmar i munvårdsfrågor. Övrig omsorgspersonal ges 

utbildning en gång per år och ska omfatta en till två timmar.  

 

Munvårdsombudets fungerar som en kommunikationslänk mellan 

vårdtagare, omsorgspersonal, anhöriga och tandvårdspersonal och deras roll 

är mycket viktig i sammanhanget. De är talespersoner och måste få tid till att 

återrapportera. De anmäler sig frivilligt vilket är en fördel då engagemanget 

och rätt motivation finns med från början.  Skulle rollen vara delegerad kan 

man känna sig tvingad och då är det risk att jobbet inte blir bra utfört.  

 

Syftet med munvårdsutbildningen är att ge såväl munvårdsombud som all 

övrig omsorgspersonal sådan motivation samt teoretisk och praktisk kunskap 

att munvård blir en självklar del av helhetsvården. De måste kunna 

identifiera problem som kräver tandvårdsbehandling. Munvårdsutbildningen 

ska medverka till att, minimera besvär från munhålan, bevara relevant 

tuggförmåga, munhälsotillståndet inte försämrar allmäntillståndet och att 

munsituationen inte ger upphov till ett utökat omvårdnadsbehov.  

 

Utbildningstillfällena bokas genom att utbildningsledaren dvs. 

tandhygienisten som utför munhälsobedömningarna, tar kontakt med 

enhetschefen i respektive kommun för att bestämma tid och plats. Detta sker 

antingen genom telefonkontakt eller via e-post.  

 

Totalt har 1 026 personer deltagit vid utbildningstillfällena 2018. I tabellen 

nedan visas den negativa trenden gällande antalet utbildade under 2012-2017 

som åskådliggör att det skett en kontinuerlig minskning. Dock kan skönjas 

en ökning under 2018 som förhoppningsvis kommer att hålla i sig under 

nästkommande år. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Borgholm 177 29 32 10 71 52 24 

Emmaboda 0 29 0 3 8 0 152 

Hultsfred 117 36 93 108 18 51 58 

Högsby 0 55 44 11 36 0 12 

Kalmar 268 191 308 146 102 64 258 

Mönsterås 43 0 63 26 24 0 25 

Mörbylånga 206 224 85 128 55 147 44 

Nybro 265 162 102 166 84 153 45 

Oskarshamn 81 244 151 150 97 0 0 

Torsås 28 27 18 17 14 18 15 

Vimmerby 157 100 211 194 325 37 56 

Västervik 547 303 255 387 389 281 337 

Totalt 1889 1400 1362 1346 1223 803 1026 

 

Tabell 5: Antal utbildade i munhälsovård 2012-2018. 
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En ökning av antalet utbildade, sedan året innan, har skett i flertalet 

kommuner. Emellertid visar Oskarshamn upp en negativ trend då det inte har 

blivit någon utbildning utförd där på ett antal år. Då tandhygienisten i 

Oskarshamn enbart ska göra uppsök är det folktandvårdskliniken som ska 

hålla i utbildningarna och det har inte blivit gjort under 2018 – orsaken till 

detta ska vara en kommunikationsmiss då kommunen bytte medicinskt 

ansvarig sjuksköterska. Utbildningar utlovas ske under 2019. 

 

Orsakerna till det minskade antalet utbildningsdeltagare varierar. Det är 

många enhetschefer som inte svarar på tandhygienistens förfrågan om 

utbildning, inte ens efter en eller ett par påminnelser. Det upplevs från 

tandhygienisternas sida att enhetscheferna byts ut med jämna mellanrum 

vilket ger en dålig kontinuitet på planeringen från år till år.  

 

En annan svårighet tandhygienisterna upplever är att det är svårt att få 

munvårdsombuden att delta vid båda utbildningstillfällena. Detta beror oftast 

på att det är svårt att få vikarier insatta till dessa tillfällen.  

 

Det är även svårt att nå all personal med munvårdsinformation då deltagande 

personal är de som arbetar just det tillfället när arbetsplatsträffarna sker. 

Dessa arbetsplatsträffar är också färre än tidigare.  

 

2018 års resultat av antalet utbildade visar på en positiv utveckling. Då 

utbildningarna måste prioriteras för att uppnå och bibehålla god munhälsa 

hos personer med ökat stöd- och omsorgsbehov.  

 

På de avvikelserapporter Beställarenheten brukar få in rörande utbildningar 

kan orsaken vara att boendet/enhetschefen inte haft möjlighet att bereda tid 

för utbildning av personal. En annan orsak kan vara att boendet ställer in 

utbildningen i sista stund av olika anledningar. När tandhygienisten frågat 

personal om munvårdsutbildning har de inte alltid fått information om detta 

av sina chefer. Det har även hänt att utbildning varit inplanerad på en 

arbetsplatsträff men ingen kom och ingen hade informerat tandhygienisten 

om att arbetsplatsträffen var inställd.  

 

Beställarenheten och den uppsökande personalen beslutade sig under 2018 

för att gemensamt använda sig av LISA – avvikelsehantering i Cosmic Link 

– för att lättare och snabbare komma åt avvikelserna runt utbildningar och 

uppsök. En annan fördel med LISA är att slippa administrationen med 

papper.  

 

På grund av tekniska missöden har Beställarenheten ännu i skrivande stund 

inte kunnat komma åt avvikelserna i LISA utan har fått ta kontakt med 

samordnaren för den uppsökande verksamheten för inrapporterade 

avvikelser. Endast tre stycken avvikelser har rapporterats för 2018 och de 

gäller personal från boendet som inte kunnat delta vid uppsök.  
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Diagram 8: Antalet vårdanställda samt antalet munvårdsutbildade 2018. 
 

Antal vårdanställda, i diagrammet ovan, är hämtade från Kolada – Kommun- 

och landstingsdatabasen. Framtagna uppgifter är baserade på månadsavlönad 

personal, inom vård och omsorg, antal som fått lön i november månad 2017. 

Då Kolada publicerar sitt resultat varje år runt vecka 14 hinner 

Beställarenheten aldrig få årssiffror innan rapporten ska lämnas in.  

Siffrorna från Kolada är inte någon absolut sanning utan ska mer ses som ett 

hjälpmedel för att urskilja skillnaderna mellan kommunerna när det gäller 

antalet utbildade i relation till antalet anställda.  

 

Grafiskt sett ser antalet utbildade per kommun åren 2016 till 2018 ut enligt 

diagrammet nedan.  

 

 
Diagram 9: Jämförelse andel vårdanställda som deltagit i en munvårdsutbildning 2016-

2018. 
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Sett till statistiken genom åren gällande utbildningsdeltagandet ser det bättre 

ut 2018 än 2017. Utbildning måste prioriteras då det krävs kunskap för att 

hålla en god standard på munhygienen.  

 

Den arbetsgrupp bestående av representanter från kommun och landsting 

som tillsattes under 2016 och gemensamt arbetade fram underlaget ” 

Munhälsa – förslag på utbildningsinsats” träffas nu en gång per år för att 

hålla kompetensen uppe. På mötet som skedde 2017 beslutades om följande 

utbildningsinsatser där förhoppningen var att de skulle implementeras under 

2018;  

 

 Munhälsocaféer 

 

 Munvårdsombudens utbildningar 

 

 Utbilda omvårdnadslärare 

 

 Film 

 

 Munhälsobedömning 

 

 Riskbedömningar med ROAG (Revised oral assessment guide) 

 

 Webbutbildning 

 

 Fluortant  

 

1.6.1 Diskussion 

Med hänvisning till avtalet gällande den uppsökande verksamheten står att 

landsting och kommun ska samverka och i god tid planera för att 

utbildningsinsats ska kunna genomföras i de flesta fall. Åren 2012-2017 har 

antalet utbildade fortsatt att minska. Men med de utbildningsinsatser som 

antagits under 2018 märks ett ökat antal och fortsätter förhoppningsvis att 

öka.  

 

Avvikelserapporteringen är i detta skede väldigt viktig då det är lättare att 

bemöta problem när orsak till problemet anges. Beställarenheten måste inom 

kort komma in i LISA för att hämta upp eventuella avvikelser som hunnit 

registreras under 2019 för att vidta åtgärder.   

 

Beställarenheten ansvarar för att följa upp så att avtalsenlig utbildning 

ordnats och då krävs en regelbunden kontroll i systemet för detta. Vid 

indikation att utbildningsdeltagandet är lågt bör någon form av åtgärd vidtas. 

Den primära åtgärden blir att ta kontakt med tandhygienisten i den kommun 

som uppvisar ett lågt antal utbildningsdeltagare och höra efter skälet till 

varför. Skulle skälet vara att enhetschefen inte responderat tar 

Beställarenheten kontakt med denna för att upplysa om vikten av 

munvårdsutbildningar. Det är kommunernas ansvar att se till att personalen 

blir utbildad. Här krävs att alla inblandade parter samarbetar för att få till ett 

så gott resultat som möjligt.  

 

131



 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning 

 29 

Omfattningen av utbildningar beror ofta på hur samarbetet med kommunerna 

fungerar. Det är viktigt att hitta rätt nyckelpersoner som hjälper 

tandhygienisterna att kontakta rätt person. Det sker täta chefsbyten i 

kommunerna och de kontakter som tandhygienisten byggt upp försvinner 

snabbt genom ett chefsbyte. Även personalomsättningen inom omsorgen kan 

utgöra ett hinder. Ett förbättringsförslag till samarbete kan delvis initieras av 

påverkan genom Länsgemensam ledning där vikten av god munhälsa för 

äldre måste belysas.  

 

Under 2019 inför Beställarenheten kvartalskontroller gällande utbildningar 

för att lättare kunna vidta åtgärder i hopp om att öka deltagarantalet.  

 

2017 fick Folktandvården uppdraget att bedriva uppsökande verksamhet i 

hela länet. Detta innebar att mycket tid gick åt till att prioritera uppsöket med 

munhälsobedömningar. Flertalet av tandhygienisterna var även i kliniskt 

arbete samt att det funnits tandhygienistvakanser. Beställarenheten vidtog 

därför inte några åtgärder utan väntade på ett bättre resultat gällande 

utbildningarna under 2018 och det blev det både gällande antalet utförda 

munhälsobedömningar och utbildningar. 

 

Under 2017 beslutades att inför nästkommande år ta bort möjligheten att 

registrera utbildningsdeltagarnas namn direkt i systemet. Detta infördes på 

grund av att en del deltagare inte rapporterades utan föll bort vilket är en 

nackdel för statistiken. Under 2018 var då tandhygienisterna tvungna att 

bifoga en deltagarlista för att Beställarenheten ska kunna se vilka och hur 

många som gått utbildningen. Fördelen med denna ändring är att ingen 

deltagare tappas bort. Men tyvärr bifogas inte alltid deltagarförteckningen 

och Beställarenheten måste kontakta tandhygienisten för listan. Kontroll att 

deltagarlista är bifogad kan göras i samband med kvartalsrapporten görs så 

att inte alltför lång tid hinner gå under året.  

 

Folktandvården har fått igång ett samarbete med vårdutbildningar på 

gymnasiet, Komvux samt sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet 

och ger lektioner i munhälsa. Det är något som uppskattas av både lärare och 

elever. Dock är det en verksamhet som inte täcks av avtalet gällande den 

uppsökande verksamheten utan finansieras för tillfället av Folktandvården 

själva. Utbildningen kan ses som en del i den utbildning som 

Beställarenheten ersätter så ställning till detta kommer att tas under 2019.  

 

Under 2019 kommer Folktandvården arbeta med att forma en 

Folkhälsoklinik vars syfte är att arbeta med externa insatser på 

populationsnivå för folkhälsa. Till exempel handlar det om tobaksprevention, 

utbildning för omsorgspersonal och tandborstning i förskola. 

Folkhälsokliniken ger möjlighet till ett större fokus och samlar 

Folktandvårdens resurser om kunskaper inom detta område till ett och 

samma ställe. Även här kan ersättning från Beställarenheten diskuteras under 

2019.  

 

Punkterna från 2017-års rapport uppföljs nedan: 

 

Munhälsocaféer 

Under hösten 2018 provades en ny form av munvårdsutbildningar, så kallade 

munhälsocaféer, i sex av länets kommuner. Syftet med dessa är att öka 
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tillgängligheten då schemat för omsorgen inte alltid tillåter att personalen har 

frånvaro från verksamheten. Det var en varierande besöksfrekvens vilket 

bland annat berodde på sjukfrånvaro. Det är dock för tidigt ännu att säga om 

det är en lönsam satsning. Folktandvården måste utvärdera för att se om det 

är bra och någon nytta med. Marknadsföring och framförhållning är mycket 

viktig när något nytt ska implementeras. Inbjudan bör vara specifik och 

tydlig. Det är också viktigt efter implementeringen att undersöka hur 

samtliga inblandade har upplevt genomförandet för att lära sig av eventuella 

brister.  

 

Munvårdsombudens utbildningar 

Tandhygienisterna har gemensamt tagit fram ett aktuellt program för 

halvdagsutbildningar för munvårdsombuden med olika teman som ska 

diskuteras med fakta och teori. Utbildningarna går framåt med korrigeringar 

under vägens gång. För att öka antalet nya munvårdsombud är ett förslag 

från den uppsökande personalen om möjlighet kan ges att genomföra hela 

utbildningen för dessa vid en tidpunkt istället för två då det ofta är svårt att 

hitta vikarier för två tillfällen. Kommunen har då lättare att släppa personal 

till utbildning då det endast gäller ett utbildningstillfälle. Diskussioner om 

detta tas under 2019. 

 

Utbilda omvårdnadslärare 

Under 2018 skulle planering för en utbildningsdag för omvårdnadslärare på 

undersköterskeutbildningen ske. Det har tyvärr inte kunnat genomföras då 

Folktandvården för tillfället saknade praktisk möjlighet. Under våren 2019 

ska en av Folktandvårdens tandhygienister utbilda sjuksköterskorna i 1:a 

termin inför sin praktik. Det är ett samarbete med ett utbildningsföretag i 

Oskarshamn vid namn NOVA.  

 

Film 

Under ett av våra möten med arbetsgruppen som skulle ta fram förslag på 

utbildningsinsatser föreslog någon att vi skulle ta fram en film med praktiska 

tips och råd som komplement till de sedvanliga utbildningarna. Intentionen 

med dessa var att de skulle visas löpande under arbetsplatsträffar inom 

omsorgen. Det har vi således inte gått vidare med utan valde ett annat 

alternativ. Senior Alert har tagit fram filmer som landstingen kan använda 

sig av utan motåtgärder och Beställarenheten lade ut dessa på sin hemsida 

för omsorgspersonalen att gå in och titta på för att i lugn och ro öka 

kunskapen om hur man sköter om andras tänder på bästa sätt.  

 

Munhälsobedömning och riskbedömningar med ROAG (Revised oral 

assessment guide) 

När tandhygienisten gör munhälsobedömningen bör munhälsoombuden vara 

med vilket ger ett utbildningstillfälle när det gäller ROAG då 

tandhygienisten arbetar efter det. Vid samma tillfälle bör riskbedömningen 

enligt ROAG göras av omsorgspersonalen eftersom tandhygienisten då är 

med som stöd. Detta har ännu inte implementerats i länet. Kvalitetsregistret 

Senior Alert kan hjälpa kommunerna att ha fokus på förebyggande insatser. 

Det hanterar risker i munhälsa, nutrition, fall och trycksår. Folktandvården 

erbjuder utbildningsverktyget för munhälsa, ROAG. Ju fler kommuner som 

ansluter sig till kvalitetsregistret desto mer jämförbart blir länet. Kalmar 

kommun gör detta två gånger årligen – undersköterskan gör bedömningen 

och sjuksköterska gör registreringen.  
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Webbutbildning 

Folktandvårdens nationella nätverk för äldretandvård producerar i samarbete 

med Svenskt Demenscentrum en webutbildning i munhälsa. Detta samarbete 

påbörjades under 2018, fortsätter under 2019 och förhoppningen är att den 

kommer i bruk under 2020. Denna utbildning ska vara ett komplement till 

munhälsoutbildningen och samtidigt användas som en del i introduktionen 

för nya medarbetare i äldreomsorg och andra verksamheter.  

 

Fluortant  

I Mörbylånga kommun på omsorgsboendenas olika avdelningar påbörjades 

hösten 2017 ett projekt med fluorsköljning. Det har fortskridit under 2018 

och utvärdering av projektet väntas under 2019.  
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1.7 Utfärdare av N-kort 

 

Särskilt utsedda personer, oftast biståndshandläggare, LSS-handläggare, 

sjuksköterskor eller kuratorer inom psykiatrin har uppdraget att identifiera de 

som omfattas av uppsökande verksamhet. De som identifierar berättigade 

personer kallas då utfärdare. Utfärdare finns i kommunen och inom 

landstinget – i både offentliga och privata enheter. Vi har även en del 

utfärdare på behandlingshem runt om i länet.  

 

 Kommun 

Offentliga 
och privata 

enheter 
Landsting  

Privata 
boenden 

Borgholm 23 3 0 

Emmaboda 7 2 0 

Hultsfred 18 3 1 

Högsby 9 1 0 

Kalmar 56 34 7 

Mönsterås 14 7 1 

Mörbylånga 34 4 0 

Nybro 39 3 0 

Oskarshamn 35 6 0 

Torsås 16 2 0 

Vimmerby 21 4 1 

Västervik 36 14 0 

 308 83 10 

 
Tabell 6: Utfärdarnas hemvist. 
 

De som utser dessa särskilda personer är den medicinskt ansvariga 

sjuksköterskan (MAS) i kommunen eller verksamhetschefen på 

hälsocentralerna.  MAS:en i kommunen registrerar den blivande utfärdaren i 

samma system som Beställarenheten och informerar vederbörande om vad 

som gäller som utfärdare. Verksamhetschefen fyller i en ”Anmälan – 

utfärdare av N-kort” vilken skickas till Beställarenheten som registrerar i 

systemet och informerar vad som gäller.  

 

Allt – förutom anmälan – runt utfärdare och utfärdande av N-kort är 

webbaserat. När väl personen är registrerad som utfärdare måste en 

webbaserad utbildning genomföras och godkännas innan utfärdandet kan 

börja. Denna utbildning är viktig då den tydliggör kraven som ställs på vilka 

som omfattas av tandvårdsstödet. Utbildningen är även viktig för 

Beställarenheten då en godkänd sådan är en indikation på att utfärdaren bör 

klara av sitt uppdrag.  

 

Genom sitt uppdrag ska utfärdaren även informera den berättigade om vad 

det innebär att vara innehavare av ett N-kort, vilka rättigheter och 

skyldigheter som råder. De bör vara väl insatta i vårdtagarens behov av vård 

och omsorg. Viktigt är att den berättigade personen får förklarat för sig vad 

det innebär vid besök hos tandläkare och tandhygienist med patientavgifter 

och att valet av dessa är fritt.  
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Kortutfärdaren tar inte på sig något ekonomiskt ansvar genom att utfärda ett 

N-kort. Om det skulle visa sig att N-kortet är utfärdat på felaktiga grunder 

har Beställarenheten rätt att dra in det. 

 

Klar med 
utbildningen 

Påbörjat men inte klar 
med utbildningen 

Inte klar 
med 

utbildningen 

Borgholm 24 0 2 

Emmaboda 7 1 1 

Hultsfred 16 1 5 

Högsby 7 1 2 

Kalmar 88 0 9 

Mönsterås 16 0 6 

Mörbylånga 33 1 4 

Nybro 31 1 10 

Oskarshamn 39 0 2 

Torsås 14 1 3 

Vimmerby 21 1 4 

Västervik 45 3 2 

 341 10 50 

 
Tabell 7: Antalet klara och inte klara med den webbaserade utbildningen. 
 

Tabellen ovan visar vilka som 2018-12-31 är klara med den webbaserade 

utbildningen och inte.  

 

Inför 2019 finns det 341 stycken utfärdare av N-kort ute i länet och de övriga 

räknas ännu inte som utfärdare då de inte är klara med den webbaserade 

utbildningen.  

 

Av de personer som är registrerade potentiella utfärdare är det 85 % som har 

utfört och klarat av den webbaserade utbildningen och 2,5 % har påbörjat 

men inte ännu avslutat och blivit godkända. 12,5 % har ännu inte påbörjat 

utbildningen.  

 

För att kunna logga in på kortbeställningen sida krävs att man har ett 

sithskort. Det infördes för några år sedan för att få en så säker inloggning 

som möjligt. Tidigare kunde utfärdarna ”låna” varandras 

inloggningsuppgifter för att utfärda N-kort och det kunde medföra 

konsekvenser för både utfärdarna och kortinnehavarna.  

 

När utfärdaren väl registrerar ett N-kort utgår man från personnummer innan 

sökning görs. Utfärdaren väljer område dvs. kommun, boendeenhet samt 

grupptillhörighet. Viktigt i sammanhanget är att utfärdaren förklarar 

innebörden med munhälsobedömning, inför valet av ja eller nej till en sådan.  

 

Beställarenheten har tagit fram en lathund för utfärdare av N-kort som ska 

leda utfärdaren rätt vid registrering. 
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Bild 3: Vad utfärdaren av N-kort registrerar. 

 

1.7.1 Diskussion 

Trots den webbaserade utbildningen som ska utbilda utfärdare gällande vad 

som krävs för att erhålla ett N-kort upptäcker Beställarenheten att en del 

personer får sitt N-kort på felaktiga grunder. De har inte det omfattande 

omvårdnadsbehovet som efterfrågas inom N-tandvården. För att undvika 

detta gör Beställarenheten kontinuerligt kontroller när det uppmärksammas 

felaktigheter. Utfärdaren kontaktas och utfrågas om omvårdnadsbehovet. Det 

är viktigt att Beställarenheten inte enbart förlitar sig på att utbildningen ska 

ge all kunskap utan dialoger måste ske med utfärdarna regelbundet.  

 

2018-12-31 gick N-kortet ut för de personerna inom grupp 2 och 4. Inför 

denna utgång valde Beställarenheten att ta kontakt med MAS:en i 

kommunerna gällande grupp 2 och 4 (eget boende med hemtjänst eller 

anhörighjälp). Gällande de personer som har fått sitt N-kort utfärdat av en 

utfärdare på en hälsocentral sändes den listan till verksamhetschefen. 

Utfärdare inom psykiatrin fick även de ta del av sina listor.  

 

Även inför denna utgång upptäckte Beställarenheten att utfärdarna på egen 

hand gör förlängningen. Det får inte förekomma då giltighetstiden är 

förutbestämd för varje grupp och inte individanpassad. Kontakt togs med 

berörd utfärdare när det uppdagades.  

 

Det händer ofta att patientkategorin inte stämmer överens med 

enhetsnamnet. Detta ger konsekvenser i statistiken. För att detta problem inte 

ska fortsätta krävs justeringar vid utfärdandet av N-kort. Beställarenhetens 

datasupport har under 2018 korrigerat så att kategorin följer med när 

boendeenhet väljs. Dock krävs fortfarande lite kontroller före kortutskick där 

kortinnehavarens enhetsnamn, grupptillhörighet och giltighetstid synas och 

eventuellt ändras om registreringen är felaktig. 

 

Det händer att utfärdarna av N-kort emellanåt registrerar över sina 

befogenheter. Kontakt togs med Beställarenhetens datasupport i hopp om att 

utfärdare skulle kunna spärras att göra det. Denna eventuella spärr skulle 

visa sig vara svår att införa.  För att komma åt denna problematik görs även 

här en kontroll strax före kortutskick. Observeras en överträdelse av 

befogenhet skickas inte kortet ut till kortinnehavaren och kontakt tas med 

utfärdare.  
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Utfärdare inom LSS måste ibland påminnas om vad som gäller kring de 

personer som bor i eget boende. I Kalmar län krävs att personen har beslut 

om insats enligt LSS 1 §, punkt 1-3, oavsett boendeform. Om man tillhör 

LSS-personkrets men inte har en pågående LSS-insats bedöms man efter 

samma kriterier som grupperna 1, 2 och 4, det vill säga hur omfattande och 

varaktigt det allmänna omvårdnadsbehovet är.  

 

Dessa insatser är ofta beviljade av kommunen men det är ett fåtal personer 

som inte har kommuninsatser utan får sin hjälp genom privata bolag. 

Problemet med detta är att kommunen varken förlänger eller utfärdar ett N-

kort till de som inte har någon kommuninsats. I dessa fall har 

Beställarenheten befogenhet att utfärda ett N-kort till personen så att 

rättigheten inte går förlorad.  

 

Beställarenheten kommer 2019 ta kontakt med habiliteringen för att uttrycka 

önskan om att placera ut utfärdare av N-kort där. Det kan vara ett sätt för att 

inte missa de personer inom LSS som har rätt till förmånen. Det gäller även 

barnhabiliteringen för att inte missa barn som blir vuxna och är berättigade 

till ett N-kort.  

 

För att identifiera de som bor i ordinärt boende och får hjälp av anhörig med 

den personliga omvårdnaden och som inte har någon kommunkontakt krävs 

att hälsocentralerna har 1-2 stycken utfärdare av N-kort registrerade. Det 

gäller även den privata verksamheten så denna identifiering fortskrider. 2018 

påbörjade Beställarenheten en inventering över länets offentliga och privata 

enheter.  

 

Länet har ett antal utfärdare på privata boenden och eftersom sithskort 

används läggs ett ansvar på dem att införskaffa det. Utfärdarna inom 

kommun och landsting får sithskort med automatik av arbetsgivaren men för 

de privata boendena kan det upplevas krångligt och innebär en kostnad. 

Beställarenheten ser gärna fler utfärdare i länet så för att underlätta för dessa 

har diskussion förts om det skulle fungera med inloggning genom Bank-id. 

Diskussionen kommer att fortsätta under 2019.  

 

Gällande N-kort är det av största vikt att utfärdaren vet vad det innebär att 

inneha ett sådant. I och med utfärdandet ska utfärdaren informera om vilka 

rättigheter och skyldigheter personen har. Beställarenheten har fått 

indikationer på att det inte alltid ges information om detta till den person 

som får ett N-kort registrerat. Utfärdarens inställning till 

munhälsobedömning kan påverka kortinnehavaren och bidra till avvikelser. 

Därför bör utfärdaren sätta sig in i vad det innebär och ta en diskussion om 

vad det har för positiva effekter.  

 

För att bistå utfärdarna och ta reda på vilka svårigheter man som utfärdare 

stöter på ska Beställarenheten under 2019 kontakta utfärdare genom en 

enkät. Utfärdarna är bra på att kontakta Beställarenheten vid problem så ofta 

uppdagas svårigheterna. Men det är dock inte alla som gör det och det är av 

intresse att få in så mycket information som möjligt för att kunna hjälpa till.  

 

Det ska även göras en inventering av utfärdare och en eventuell inaktivering 

av de som inte utfärdar regelbundet. Beställarenheten har märkt att de som 

inte utfärdar kontinuerligt förlorar kunskapen om vad det innebär och fel kan 
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lätt begås. Istället för inaktivering kan andra åtgärder vidtas, det får 

inventeringen utvisa. 

I tabell 7 på sidan 33 visas de personer som är klara med den webbaserade 

utbildningen, vilka som ha påbörjat den men inte är klara med den och de 

som inte har påbörjat den. Som tidigare påtalat kan man inte utfärda ett N-

kort om man inte är klar med utbildningen. Det finns i dagsläget 60 personer 

som är registrerade men som ännu inte kan kalla sig utfärdare. Det är ganska 

många utspridda i länet. Här kommer Beställarenheten göra en kontroll när 

de registrerades och ta bort dem ur registret om det har gått alltför lång tid.  

Slutordet gällande 2018-års rapport om den uppsökande verksamheten i 

Kalmar län är – dialog. Vi som är involverade i detta på olika sätt måste bli 

bättre på att kommunicera för att inte våra innehavare av N-kort och övriga 

inom det särskilda tandvårdsstödet ska bli förbisedda.  
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