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Planerade och pågående förebyggande åtgärder Vägledning inklusive Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) 

Röst  
Fukta munnen Fukta munnen ofta genom att t ex dricka vatten, vichyvatten. 

Använd fuktgel, spray eller olja som saliversättningsmedel. 
(QN011, QN012) 

Läppar   
Smörja läpparna Smörja läpparna/mungiporna med fet kräm/salva. 

(QN011, QN012) 
  
Lokal smärtlindring läppar Använd smärtlindrande salva. 

(QN011, QN012) 

Munslemhinnor  
Rengöring och fuktning av munslemhinnor Borttagning av beläggning på munslemhinnor. Fukta munnen 

ofta genom att t ex dricka vatten, vichyvatten. Använd fuktgel, 
spray eller olja som saliversättningsmedel. 
(QN011, QN012) 

  
Borttagning av krustor En krusta är intorkat slem. Tas försiktigt bort. 

(QN011, QN012) 
  
Lokal smärtlindring munslemhinnor T ex genom sköljning, baddning, smärtlindrande salva. 

(QN011, QN012) 

Tunga 
 

 
Rengöring av tunga T ex borttagning av krustor och andra beläggningar på tungan. 

(QN011, QN012) 
  
Fukta tungan Fukta med vatten genom att dricka, skölja eller fukta med 

skumgummitork. Återfukta munslemhinnor med 
salivstimulerande medel eller saliversättningsmedel. 
(QN011, QN012) 

  
Lokal smärtlindring tunga T ex genom sköljning eller baddning. 

Konsultera alltid tandläkare. 
 

Tandkött, Tänder, Implantat  
 
Information och/ eller träning i munvård för att utföra 
munvård själv 

 
Träning i att borsta tänder och hålla munnen ren.  
(QN010) 

  
Tandborstning – assistans eller fullständig hjälp  Assistans eller fullständig hjälp med tandborstning. 

(QN011, QN012) 
  
Rengöring mellan tänderna – assistans eller 
fullständig hjälp  

Assistans eller fullständig hjälp med rengöring mellan tänderna. 
(QN011, QN012) 

  
Tvätta med skumgummitork – assistans eller 
fullständig hjälp 

Assistans eller fullständig hjälp med att tvätta munhålan med 
skumgummitork. 
(QN011, QN012) 

  
Fluortillförsel utöver fluortandkräm – assistans eller 
fullständig hjälp 

Assistans eller fullständig hjälp med fluortillförsel utöver 
fluortandkräm. 
(QN011, QN012) 

  
Extra munvård vid förstärkt kost – assistans eller 
fullständig hjälp 

Assistans eller fullständig hjälp med extra munvård vid förstärkt 
kost.  
(QN011, QN012) 
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Protes  
Information och/eller träning i munvård för att utföra 
munvård/protesrengöring själv 

Träning i att borsta tänder/protes och hålla munnen ren. 
(QN010) 

  
Protesrengöring – assistans eller fullständig hjälp Assistans eller fullständig hjälp med att borsta och rengöra 

protes. 
(QN011, QN012) 

  
Rengöring av kvarvarande tänder och 
munslemhinnor – assistans eller fullständig hjälp 

Tandborstning, rengöring mellan tänderna, fluortillförsel utöver 
fluortandkräm, extra munvård vid förstärkt kost. 
Återfukta munslemhinnor med salivstimulerande medel eller 
saliversättningsmedel. 
(QN011, QN012) 

  
Saliv  
Fukta munslemhinnorna Fukta munnen ofta genom att t ex dricka vatten, vichyvatten. 

Använd fuktgel, spray eller olja som saliversättningsmedel. 
(QN011, QN012) 

  
Sväljning (relaterat till smärta och muntorrhet)  
Underlätta sväljning genom fuktning av munnen Fukta munnen ofta genom att t ex. dricka vatten, vichyvatten. 

Använd fuktgel, spray eller olja som saliversättningsmedel. 
(QN011, QN012) 

  
  
Läkemedelsgenomgång Enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång. Inhämtande av 

information inför läkemedelsgenomgång med stöd av validerade 
bedömningsinstrument/skattningsskalor, intervju/observation av 
patient - som underlag för läkares bedömning. 
(XV015, XV016, XV021, XV022, XV023) 

  
  
Rådgivning och information om munhälsa Rådgivning och information om munhälsa. 

(kod saknas) 

Kontakt/remiss till tandvård Kontakt/remiss till tandvård vid minst en grad 3 

(kod saknas) 

  Vård i livets slutskede – Munhälsa Komplexa åtgärder i syfte att främja fysiskt, psykiskt och andligt 
välbefinnande i samband med livets slut, inklusive de 
närståendes behov. 
(QX006) 

  
 

 

 


