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De cytostatikamottagningar och cancervårdavdelningar som regelbundet möter patienter med
mun- och tandproblem bör ha organiserat samarbete med sjukhustandvården så att patienten
smidigt och snabbt kan etablera kontakt vid behov. I de fall påverkan på tandstatus kan förväntas
skall patienten informeras om detta, samt om vikten av munsköljning med fluor (Ex Dentan®
munlösning).
Cancer i munnen påverkar tänderna, och tumörbehandlingen förutsätter samarbete mellan sjukvården och
tandvården. Dessa patienter vårdas på Sahlgrenska sjukhuset, och rutiner finns upparbetade. Vid
behandling av tumörer i ansikte eller på halsen kan biverkningar påverka tänderna. Även i dessa fall finns
etablerat samarbete med tandvården. Patienterna får i regel möta tandläkare före, under och efter
behandling.
Betydligt vanligare är påverkan på tandstatus vid systembehandling med läkemedel som påverkar
salivation, samt cytostatika med ökad risk för påverkan på immunitet i slemhinnan och nedsatt
infektionsförsvar generellt. Det är angeläget att före behandlingsstart informera patienten om dessa
förhållanden, rekommendera tandläkarbesök om detta är påkallat, betona vikten av noggrann munhygien
och munsköljning ofta. Munsköljning med fluor ska rekommenderas på vida indikationer. (Ex Dentan®
munlösning) Patienter som erhåller behandling på sjukhus kan i förekommande fall remitteras till
sjukhustandvården. Tandhygienister på sjukhus kan ofta bistå med råd som förebygger tandproblem, men
även ge råd om behandling av muntorrhet och smärta i munnen. Enligt tandvårdsförordningen ska
patienter med stort omvårdnadsbehov erbjudas tandvård med betalning enligt samma taxa som för
sjukvård. Högkostnadsskydd gäller. Detta förfarande gäller vissa patienter inom hemsjukvården, på
kommunala särskilda boenden samt personer som omfattas av LSS – alltså endast en mindre del av alla
patienter med cancer.
För att ersättningssystemet ska gälla, ska patienten vid tandläkarbesöket kunna uppvisa ett speciellt
dokument (”Intyg om ökat tandvårdsbehov”) som utfärdas av sjuksköterska i hemsjukvården, LSShandläggare, sjuksköterska eller chef på särskilt boende eller i vissa fall kommunens biståndshandläggare.
Endast de utfärdare som har blanketter med streckkod kan utfärda detta dokument. Koden innehåller
uppgifter om vart tandläkaren ska sända räkning.
Egenvård
Tidigt i behandlingsskedet måste patienten informeras om eventuella risker för komplikationer i munnen.
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1177 ger information om tandvård, avgifter, remissförfarande mm: http://www.1177.se/VastraGotaland/Regler-och-rattigheter/Tandvard-i-samband-med-vissa-sjukdomar-och-sjukdomsbehandlingar/
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