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– tandvårdsstöd för vissa äldre
och funktionshindrade

TÄNDERNA ÄR
EN DEL AV LIVET
En god munhälsa är viktigt för allmänhälsan, välbefinnandet
och livskvalitén. För vissa äldre och funktionshindrade är det
extra viktigt med regelbunden tandvård. Har du ett stort och
långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan
du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård och beviljas
ett tandvårdsintyg. Det innebär att du kan få bli undersökt där
du bor och få viss tandvård till samma avgift som för öppen
hälso- och sjukvård. Med ett tandvårdsintyg ingår kostnaden
i högkostnadsskyddet.

VEM HAR RÄTT TILL ETT TANDVÅRDSINTYG?
Region Skåne ansvarar för den uppsökande verksamheten med
munhälsobedömning som finns angiven i Tandvårdslagen. Den
vänder sig till personer med särskilda behov av vård och omsorg och som:
N1
– kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar
för enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det
omfattar de personer som bor i kommunens
särskilda boenden och som har ett omfattande omvårdnadsbehov.

N3
– omfattas av lagen om Stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) och har
en pågående insats.

FAKTA

N2
– får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). De personer som bor i ordinärt
boende och som på grund av allvarig
sjukdom har ett stort och varaktigt behov
av vård och behandling. Det gäller personer
som får avancerad sjukvård i hemmet.
Tillfälliga sjukvårdsinsatser som efter en
sjukhusvistelse eller hjälp med injektioner,
omläggning eller läkemedelsdosering ingår
inte.

N4
– får service och omvårdnad i ordinärt
boende med motsvarande behov av
omsorger som personer som omfattas
av punkterna N1–N3.
Med omfattande menas insatser minst tre
gånger per dag (morgon, middag och kväll)
samt tillsyn på natten, som exempelvis kan
bestå av ett trygghetslarm. Med varaktigt
behov menas ett behov som förväntas kvarstå i minst ett år. Omvårdnad innebär i detta
sammanhang att personal inom hemtjänst,
sjukvård eller närstående rent praktiskt ger
vård eller skötsel till personen.
Målet med omvårdnaden är att öka
personens välbefinnande genom att lindra
symtom och förbättra funktioner.
I grupp 4 inordnas även personer som
har ett långvarigt och allvarligt psykiskt
funktionshinder på grund av psykossjukdom
eller annan grav psykisk störning som varat
längre än ett år. Den diagnostiserade psykiska
sjukdomen ska medföra ett omfattande och
varaktigt funktionshinder som gör att man
av egen kraft inte kan uppsöka tandvården
eller inse behovet av tandvård.
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ETT GILTIGT TANDVÅRDSINTYG
Det regionfinansierade tandvårdsintyget innebär att du har rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning per år och nödvändig tandvård. Munhälsobedömning är en förenklad
kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. Bedömningen utförs av legitimerad
tandhygienist i hemmet eller i det särskilda boendet. Tandhygienisten gör en bedömning
av eventuellt behov av nödvändig tandvård. Du väljer själv vilken tandläkare eller tandhygienist som ska utföra den nödvändiga tandvården.

VEM UTFÄRDAR INTYGEN?
Det kan exempelvis vara kommunens biståndshandläggare, sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, LSS-handläggare eller personal inom psykiatrin som utfärdar tandvårdsintyget. Den som vårdas av närstående i hemmet ska vända sig till handläggare på
Enheten för tandvårdsstyrning för en egenansökan. Det är Region Skåne som avgör
om du har rätt till ett tandvårdsintyg. Tandvårdsstödet i Region Skåne omfattar endast
personer som är folkbokförda i Skåne.

VAD KOSTAR DET?
Avgiften för den nödvändiga tandvården läggs samman med andra avgifter inom
sjukvården och ingår i högkostnadsskyddet.

VILL DU VETA MER?
Kontakta din kommun om du vill veta mer om tandvårdsintyget. Du kan också
kontakta Enheten för tandvårdsstyrning, Region Skåne, tel: 044-309 30 00 eller
e-post: enhet.tandvard@skane.se
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