Koncernkontoret

Datum: 2022-02-10

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Enheten för tandvårdsstyrning
www.skane.se/tandvard

Adress

Du är beviljad ett tandvårdsintyg
Du har blivit beviljad ett tandvårdsintyg enligt nedan:
Intygsnr.
Nr:
Personnr.
Gällande för:
Datum
Gäller from:
Datum
Gäller till:
Tandvårdsintyget ger dig rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning och möjlighet till
nödvändig tandvård.
Det fysiska kortet för tandvådsintyget har ersatts med ett digitalt intyg. Du får därmed inget
fysiskt kort hemskickat (tidigare grönt kort). Innan din tandvårdsbehandling är det därför viktigt
att du meddelar tandvårdspersonalen ditt personnummer, de kan då se att du har ett giltigt intyg.
Den kostnadsfria munhälsobedömningen utförs av Oral Care som Region Skåne har avtal med.
Du kan tacka ja eller nej till munhälsobedömningen som du får förfrågan om via brev från Oral
Care. Du kan även själv kontakta Oral Care om du vill boka en tid.
Oral Care AB, Baragatan 3, 212 28 Malmö, telefon 010 - 48 48 600
Om du tackar ja till erbjudandet om munhälsobedömning kommer en av Oral Cares
tandhygienister hem till dig och gör en enklare bedömning av munhåla och tänder. Du får även råd
och hjälp om hur du bäst sköter din munhygien.
Om du tackar nej till erbjudandet om en munhälsobedömning har du ändå rätt till nödvändig
tandvård. För den nödvändiga tandvården betalar du en patientavgift istället för ordinarie
tandvårdspris. Avgiften för nödvändig tandvård räknas samman med avgifterna för övrig hälsooch sjukvård och ingår i högkostnadsskyddet.
För nödvändig tandvård väljer du själv vilken tandläkare eller tandhygienist du vill bli behandlad
av. Innan behandling bör du dock fråga din tandläkare om hen kan erbjuda dig den här typen av
tandvård. Oral Care som utför munhälsobedömningen kan också erbjuda dig nödvändig
tandvård.
Vid frågor om tandvårdsintyg - Kontakta Vårdfakturering (Patientservice):
Öppettider: mån-fre kl 8-16, telefon: 0771 – 111 444
Kontaktformulär: http://www.skane.se/patientservice

Med vänlig hälsning
Johan Nilsson
Region Skåne – Enheten för tandvårdsstyrning

Region Skåne Koncernkontoret
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Enheten för tandvårdsstyrning.
291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Erbjudande om munhälsobedömning
Bedömningen utförs av Oral Care AB på uppdrag av Region Skåne
Du är innehavare av ett tandvårdsstödsintyg. Intyget ger dig rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning. Bedömningen erbjuds en gång per år och sker genom ett hembesök av leg. tandhygienist.
En munhälsobedömning är ingen behandling utan en enklare bedömning av munhälsan som syftar till
att registrera tandstatus samt att informera dig, och eventuell omvårdnadspersonal, om ditt munvårdsbehov. Råd och anvisningar om lämpliga munvårdsrutiner kommer att skickas till dig i form av ett munvårdskort efter munhälsobedömningen.
För att erhålla en munhälsobedömning, vänligen fyll i talongen nedan och skicka till Oral Care. De kommer då att boka in ett besök hos dig. Endast blankett med fullständiga uppgifter kan behandlas. Det går
också bra att maila eller ringa Oral Care för att boka munhälsobedömning.
Observera att vårdpersonal eller anhörig ska finnas på plats vid besöket för att munhälsobedömningen ska kunna
utföras.
Adress: Oral Care, Baragatan 3, 212 28 Malmö
Telefon: 010- 48 48 600
Email: kontor.malmo@oralcare.se

En munhälsobedömning är en rättighet. Detta erbjudande kommer att lämnas kontinuerligt.
JA TACK! Jag önskar en munhälsobedömning. Kontakta mig/anhörig på följande
telefonnummer:
NEJ TACK! Jag önskar ingen munhälsobedömning.

Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer:				Ort:
Telefon hemsjukvård/hemtjänst/anhörig för bokning :
Observera att samtliga uppgifter måste vara ifyllda för att vi ska kunna boka din munhälsobedömning

