
Uppsökande Verksamhet med Oral Care
FRÅN OCH MED januari 2011 är det Oral Care som ansvarar 

för den uppsökande verksamheten i Varbergs kommun. Vi hör av oss 
för att boka in ett lämpligt datum för munhälsobedömningar på ditt 
boende. Om du har speciella önskemål om datum går det bra att höra 
av er direkt till oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. 

Mobil Tandvård
ATT FLYTTA in i särskilt boende eller serviceboende innebär ofta 

att det blir svårare att besöka sin tandläkare. Det kostar både tid och 
pengar för omsorgspersonal eller anhöriga att följa med till respektive 
tandläkare.  

DET ÄR PATIENTEN, anhörig eller god man, som själv har rätt 
att välja vem som utför tandvården. Oral Care erbjuder mobil tand-
vård för dem som har “intyg om nödvändig tandvård (gula kortet)”. 

VI UTFÖR bland annat: röntgen, tanduttagningar, tandstensbort-
tagning, lagningar och protesarbeten i patientens eget hem. 
Behandlingen utförs på patientens villkor i stol, rullstol eller sängläge. 

Det går bra att anmäla sig direkt till oss eller genom att fylla i vår 
anmälningsfolder “tandvård i hemmet”. Hör av dig till oss så skickar vi 
anmälningsfoldrar till ditt hem. 

T A N D V Å R D  H E M M A

SVERIGES STÖRSTA 
LEVERANTÖR AV 
MOBIL TANDVÅRD

Trygghet och 
patientsäkerhet
Behandlingen utförs i patientens 
trygga hemmiljö i samverkan med 
omsorgspersonal. 
Vi har väl inarbetade rutiner för 
högkvalitativ vård och arbetar 
patientsäkert genom att alltid ha 
information om patientens hälso-
tillstånd och medicinintag innan 
behandling utförs.
 
Frisk mun, friskt liv
Oral Cares forskning visar på 
starka samband mellan bristande 
munhälsa och allmänsjukdomar 
hos äldre boende på sjukhus eller i 
omsorgsboende. 
Bristande munhygien kan genom 
spridning av bakterier från munhåla 
till lungor orsaka lunginfl ammation, 
en av de vanligaste dödsorsakerna 
hos äldre. 

Oral Care Halland
Oral Care AB  Tel: 035 - 12 69 10

Norra Vägen 22 Fax: 035 - 12 69 11

302 31 Halmstad

Hör av er för att boka utbildning
DIN PERSONAL har rätt till en kostnadsfri munvårdsutbildning 

en gång per år. Hör gärna av er till oss för att boka in ett datum när 
det passar er bra. 

Informationsmöten
VI KOMMER GÄRNA ut kostnadsfritt till ditt boende och 
medverkar med information om tandvård vid APT-möten eller 
anhörigträ� ar. 
Boka gärna direkt med våra informatörer:

� omas Eller 0702- 41 33 63

Jill Holm  0735-18 52 18

Vänliga hälsningar;
Samantha Pihlblad Kontorschef

Birgitta Almgren Koordinator


