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Information och rekommendationer utifrån rådande 
situation kopplat till covid-19 avseende tandvård i Skåne 
där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar  

Utifrån rådande situation kopplat till covid-19 vill Region Skåne ge följande information 
och rekommendationer gällande tandvård för personer som kommunen har hälso- och 
sjukvårdsansvar för.  
 
Uppsökande verksamhet 
 
Uppsökande tandvård i form av munhälsobedömningar och fysiska utbildningar av 
omvårdnadspersonal inom det regionala tandvårdsstöden (Uppsökande verksamhet) 
ska inte utföras utan anstå till dess att Region Skåne meddelar att rekommendationen 
är hävd.  
Den digitala munvårdsutbildningen för omvårdnadspersonal framtagen av Oral Care 
(upphandlad leverantör för uppsökande verksamhet) finns däremot fortsatt att tillgå 
på Oral Cares hemsida.  
Tandvårdsintyg ska fortfarande utfärdas till de som identifieras och är berättigade till 
intyget. 

 
Rekommendationer av tandvård 
 
För personer med Tandvårdsintyg är Nödvändig tandvård en viktig del av den totala 
vårdkedjan. Utifrån den rådande situationen kopplat till covid-19 kan prioriteringar 
behöva göras för vilken tandvård som kan och ska genomföras för aktuell personkrets. 
Personens möjlighet till akut tandvård och tandvård som inte kan anstå ska alltid 
beaktas och en dialog med en tandvårdsutförare ska alltid göras. Vilken behandling 
som blir aktuell får bedömas från fall till fall. När prioriteringar görs ska alltid högst 
prioritet ges till akut tandvård och tandvård som inte kan anstå.  
Tandvård som inte kan anstå: 

 Tandvård p.g.a. smärta som en patient upplever som mycket besvärande  

 Tandvård och behandling (inklusive följdinsatser) av sjukdomar och skador där 

även måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten. 

 Tandvård som ges för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd 

 Tandvård för att undvika mer omfattande vård och behandling 

 Tandvård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta 

behandlingsåtgärder 

 Tandvård för personer med särskilda behov (tortyr, allvarliga övergrepp, trauma) 

bör bedömas särskilt omsorgsfullt 
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 Hjälpmedel vid funktionshinder om patienten inte kan få tillgång till det på annat 

sätt 

Vilken tandvård som inte kan anstå för en patient avgörs i det enskilda fallet av den 
behandlande tandläkaren. Därför blir det viktigt att ha en dialog med den behandlande 
tandläkaren. 
Tandvård som inte bedöms som akut eller kan anstå men behöver konsulterande 
insatser kan i de flesta fall hanteras via en dialog med tandvårdsutföraren.  

 
Upprätthålla en god oral hälsa (munhälsa) 
 
På grund av förändringar inom tandvården kopplat till covid-19 blir det ännu mer 
angeläget att upprätthålla en regelbundna god daglig munvård. Detta är extra viktigt 
eftersom den regelbundna tandvården inte kommer utföras med önskad 
regelbundenhet. Detta riskerar att leda till ett ökat behov av akut tandvård och en 
generellt försämrad munhälsa för aktuell personkrets.  
 
Region Skåne hänvisar till Oral Cares digitala munvårdsutbildningar som finns som stöd 
för omvårdnadspersonal som känner ett behov av ökad kompetens i skötsel av den 
dagliga munvården. Utbildningarna finns på länken nedan: 
https://www.oralcare.se/munvardsutbildning 
 
I den dagliga munvården vill vi särskilt uppmärksamma följande symptom som kan 
vara kännetecken på oral ohälsa: 
 
Muntorrhet - Uppmärksamma om patienten är torr i munnen. Nedsatt 
salivproduktion kan göra att man får svårigheter att tala, äter sämre, får sköra 
slemhinnor samt ökar risken för att få karies.  
Lösa tänder – kan orsaka obehag och värk. Är de mycket lösa finns risk för 

aspiration. 

Trasiga tänder – en trasig tand kan fort skapa sår i tunga och insida av kinder, vilket 

kan leda till värk eller obehag. Att en tand är trasig kan innebära att tandens nerv 

skadas, vilket kan leda till värk och en mer omfattande behandling än nödvändigt 

om skadan inte åtgärdas när den upptäcks. 

Trasiga proteser/dåligt passande proteser – kan orsaka sår eller andra 

slemhinnebesvär som gör ont. 

Svullnad - kan uppkomma exempelvis av en infekterad tand eller sekundärt till t.ex. 

sår eller dåligt passande proteser. 

Var (pus) – synligt eller genom karaktäristisk doft, är oftast tecken på att tandläkare 

behöver konsulteras.  

Kontakta tandvården om frågor uppstår. Akut tandvård och tandvård som inte kan 
anstå erbjuds under vardagar av olika tandvårdsutförare. Finns behov av mobil 
tandvård kan Oral Care i enlighet med avtalet för den uppsökande verksamheten 
erbjuda detta. 
Lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar finns helgjouren. Som helgaftnar räknas 
nyårsafton, påskafton, pingstafton, midsommarafton och julafton. 
Du når helgjouren på telefon nummer 0771-160 170 

https://www.oralcare.se/munvardsutbildning
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Sydvästra jourområdet     10:00 – 13:30                            
Mellersta jourområdet      10:00 – 12:00                            
Nordvästra jourområdet   10:00 – 12:00                           
Nordöstra jourområdet     10:00 – 12:00                           
Sydöstra jourområdet       10:00 – 11:00                          
 
Tandvård till patienter som har konstaterad covid-19 eller är i karantän  
 
Region Skåne har inrättat två enheter för att hantera akut tandvård och tandvård som 
inte kan anstå när det gäller patienter som: 
 

 Har konstaterad covid-19  

 Är i karantän på grund av covid19 

Stationär tandvårdsenhet 
1. Personer som har konstaterad covid-19 ska informeras om att kontakta 1177 för 

hänvisning till stationär tandvårdsenhet som kan utföra tandvård på denna 

patientgrupp. Selektering av personer till den stationära tandvårdsenheten sker enligt 

dokumentet ”Triagering – stöd för prioritering av vård som inte kan anstå på akuta 

patienter Folktandvården Skåne – Nivå 3”. Den tandvårdsenhet som avses är: 

Folktandvården Linné: Öppettid: 08:00 – 17:00 vardagar 

Mobil tandvård  
2. Personer som har konstaterad covid-19 eller är i karantän på grund av covid-19 

ska informeras om att kontakta 1177 för hänvisning till tandvårdsenhet som kan utföra 

mobil tandvård i hemmet på denna patientgrupp. 

Den mobila tandvårdsenheten som avses är: 

Oral Care mobil tandvårdsenhet 

Tillgänglighet: måndag till fredag klockan 08:00 -17:00 samt som beredskap på 

lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar. Som helgaftnar räknas nyårsafton, 

påskafton, pingstafton, midsommarafton och julafton.  

Beredskapen omfattar klockan 10:00-13:30 

 

För patienter med symptom på övre luftvägsinfektion 

3. Patienter som uppvisar tecken på övre luftvägsinfektion med hosta, feber 

och/eller snuva ska informeras om att kontakta tandvårdsenhet som kan utföra den 

akuta tandvården med efterlevnad till de rutiner som gäller för all 

medicinsk/odontologisk behandling för att undvika att överföra smitta mellan patient 

och behandlare. Dessa rutiner ska finnas dokumenterade vid varje tandvårdsenhet 

inom tandvården och är inte föremål för omhändertagande enligt punkt 1 eller 2 ovan. 

 

Länk till information på 1177 
https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/tandhalsa/forandringar-for-tandvard-i-skane--covid-19/ 
 
Kontaktperson: 
Johan Nilsson, Hälso- och sjukvårdsstrateg. 
Johan.im.nilsson@skane.se 

https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/tandhalsa/forandringar-for-tandvard-i-skane--covid-19/

