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Ny rutin hantering ”grönt kort” och 

erbjudande munhälsobedömning 

 

Ny organisation uppsökande tandvård 
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Översynsarbete hantering 

tandvårdsintyg och uppsökande 

tandvård  

Nuläge  

 

Mellanläge 

 

Inom snar framtid- NAT 
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Nuläge 

 
Bakgrund 

 
Vad säger lagen? 

Hur gör vi idag? 

SKL 

 

 

Vi behöver hjälp från Er, landstingets primärvård och  

psykiatri 
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Uppsökande verksamhet 2014 2015 2016 

Antal personer som fått munhälsobedömningar 1754 1593 1596 

Antal utbildade 1774 997 653 
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Personkretsen 

 Olikheter konstateras mellan huvudmännen vad gäller 

 

• om man certifierar/utbildar de i kommunen som rapporterar 

om berörda personer eller inte 

• om bara certifierade/utbildade befattningshavare i 

kommunen kan göra bedömningen av rätten till 

tandvårdsstöd och skicka underlag/ansökan till landstinget 

• rutiner för registrering av berättigade personer 

• rutiner vad gäller registrering och rapportering av ”ja-tack” till 

munhälsobedömning (centralt utskick särskild blankett eller i 

samband med erbjudande eller intygsskrivning, uppföljning 

av de som inte svarat etc.) 
 

Uppsökande verksamhet  

SKL 
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• identifiering av personkrets och rapportering om berörda 

personer och utfärdande av bevis för rätt till nödvändig 

tandvård, ”gröna kort” 
 

• hantering av erbjudande och svar om munhälsobedömning  
 

• uppföljning av de som avstått erbjudande 
 

• uppföljning av de som accepterat erbjudande  

säkerställa könsuppdaterad statistik 

Med utgångspunkt från ovan beskriven 

bakgrund behöver Landstinget 

Blekinge och Folktandvården se över 

och kvalitetssäkra rutinerna för:  
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Landstinget ansvarar för att uppsökande verksamhet och 

nödvändig tandvård finns att tillgå för alla som enligt lagen 

och förordningen omfattas av stödet. 

 

Kommunerna, landstingets primärvård och psykiatri har 

uppdraget att identifiera personerna och överlämna 

erbjudanden om uppsökande verksamhet och nödvändig 

tandvård. 

 

Ansvarsförhållande 
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MELLANLÄGE 

Startar 1 oktober 

 

Ändrade rutiner avseende rapportering om berörda 

personer och utfärdande av bevis för rätt till nödvändig 

tandvård (”grönt kort”) 

 

Ändrade rutiner avseende hantering av erbjudande och 

svar om munhälsobedömning 

 

Uppföljning av de som accepterat erbjudande och de 

som tackat nej 

 

Säkerställa könsuppdaterad statistik. 
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• Underlag för tandvårdsintyg (grönt kort) fylls i av 

befattningshavare i kommunen, primärvården och psykiatrin. 

Erbjudande och svar om munhälsobedömning obligatoriskt 

 

• Skickas till bedömningsenheten (BE) 

 

• BE utfärdar grönt kort och skickar till patientens adress enligt 

underlaget 

 

 

Fr.o.m. 1 oktober ändrade rutiner för hantering av 

såväl nya som befintliga gröna kort 

Framöver ny organisation inom Folktandvården 

avseende uppsökande verksamhet 
 
• Länet delas i område väst och område öst 

 

• Två tandhygienister i varje område  

 

• Fyra tandhygienister ansvarar för alla munhälso- 

bedömningar och utbildning av vårdpersonal 
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BLANKETT finns: 

http://ltblekinge.se/For-

vardgivare/tandvard/tandvard

sstod-i-blekinge/blanketter/  
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Viktigt! 

ANSÖKAN- Nödvändig tandvård 
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ANSÖKAN- Nödvändig tandvård 
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Var hittas blanketten? 

http://ltblekinge.se/For-vardgivare/tandvard/tandvardsstod-i-blekinge/blanketter/ 
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http://ltblekinge.se/For-vardgivare/tandvard/tandvardsstod-i-blekinge/blanketter/
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Förutsättningar för ny organisation 

uppsökande verksamhet 

Bedömningsenheten (BE) behöver uppgifter om 

respektive kommuns boende: 

 
Kommun 

Boende/Hemtjänstområde - namn 

Namn kontaktperson 

Adress och telefonnummer 

Boendeform 

Boendetyp  

Gruppkod (1.Kommunalt sjukvårdsansvar, 2.Hemsjukvård, 3.LSS, 4.ordinärt 

boende motsvarande 1-2) 

Antal omvårdnadsplatser 

Antal omvårdnadspersonal 
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• Finns inom respektive kommun förteckning på alla personer 

med tandvårdsintyg (grönt kort)  N1-N4? 
Namn och personnummer 

Ordinärt boende: adress 

Särskilt boende: namn på boende och adress 

 

• Finns inom respektive kommun förteckning på alla personer 

med grönt kort och livslång varaktighet? 
Namn och personnummer 

Ordinärt boende: adress 

Särskilt boende: namn på boende och adress 

 

• Finns förteckning på alla personer på kommunens äldre- och 

LSS-boende? 
Namn och personnummer 

Särskilt boende: namn på boende och adress 

Uppgifter som efterfrågats hos 

respektive kommuns MAS? 
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• Finns inom respektive kommun förteckning på personer 

som tackat JA/NEJ till erbjudande om 

munhälsobedömning? 

Uppgifter som efterfrågats hos 

respektive kommuns MAS? 
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Svar = Efterfrågade uppgifter kan 

inte lämnas från respektive kommun! 

 

 

Konsekvens: 
Redan befintliga gröna kort måste göras om. 

Nytt underlag enligt tidigare beskrivning måste 

skickas in även på befintliga kort 
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Inom snar framtid 

 

NAT  
Nytt administrativt tandvårdssystem 
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• Vilka krav ställs för att bli intygsutfärdare? 
 

• Hur utbildas intygsutfärdaren? 
(Regelbundna munvårdsträffar eller digital utbildning (webbutbildning) som 

görs regelbundet?  

Frågor som vi funderar 

över och jobbar på  
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http://ltblekinge.se/For-vardgivare/tandvard/  

http://ltblekinge.se/For-vardgivare/tandvard/
http://ltblekinge.se/For-vardgivare/tandvard/
http://ltblekinge.se/For-vardgivare/tandvard/
http://ltblekinge.se/For-vardgivare/tandvard/

