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Vem har rätt till ett tandvårdsintyg? 

Den uppsökande verksamheten som Region Skåne ansvarar för, med 

munhälsobedömning, finns angiven i Tandvårdslagen 8a § och vänder sig 

till personer med särskilda behov av vård och omsorg och som: 

N1. kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket hälso-

och sjukvårdslagen (1982:763). Det omfattar de personer som bor i kommunens 

särskilda boenden och har ett omfattande omvårdnadsbehov. 

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. 

N3. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Om man tillhör LSS-personkrets och har en pågående insats är man 

berättigad till ett tandvårdsintyg. Om man tillhör LSS-personkrets och inte har en 

pågående insats bedöms man efter samma kriterier som övriga målgrupper, det vill 

säga hur stort och omfattande allmänna vårdbehovet är. 

N4. får service och omvårdnad i ordinärt boende med motsvarande behov av 

omsorger som personer som omfattas av punkterna 1-3. Med omfattande menas 

insatser minst 3 gånger per dag (morgon, middag, kväll) samt tillsyn på natten som 

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 N4 inordnas även personer som har långvarigt och allvarligt psykiskt 

funktionshinder på grund av psykossjukdom eller annan grav psykisk störning och 

som varat längre än ett år. Den diagnosticerade 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. 

 Postadress: Region Skåne, koncernkontoret Enheten för tandvårdsstyrning 
291 89 Kristianstad 

Telefon (Vårdgivarservice): 040-623 90 00
Hemsida: www.vardgivare.skane.se



Datum  2017-02-21 2 (2) 

Det är inte boendeformen, den personliga ekonomin eller tandvårdsbehov som 

avgör rätten till tandvårdsstödet utan det individuella behovet av vård, service och 

omvårdnad som ska vara omfattande och varaktigt. Tandvårdsintygets giltighet är 

oftast tidsbegränsat. En ny bedömning av fortsatt rätt till tandvårdsstödet måste 

göras när giltighetstiden passerat. Tandvårdsstödet i Region Skåne omfattar endast 
personer som är folkbokförda i Skåne.

Vem utfärdar Tandvårdsintyg? 

Intygen utfärdas vanligen av kommunens biståndshandläggare, 

distriktssjuksköterskor, sjuksköterskor, LSS-handläggare och personal inom 
psykiatrin. Personer som har omfattande hjälp av kommunen men inte har något 

Tandvårdsintyg, ska vända sig till sin biståndshandläggare i sin hemkommun. Den 

som vårdas av närstående i hemmet ska vända sig till handläggare på Enheten för 

tandvårdsstyrning för en egenansökan. Felaktigt utfärdade intyg kan återkallas av 

Enheten för tandvårdsstyrning. 

Vad innebär det att ha ett giltigt tandvårdsintyg? 

Det regionfinansierade tandvårdsintyget innebär att man har rätt till en 

kostnadsfri munhälsobedömning per år och nödvändig tandvård inom 

ramen för högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. När man har fått ett 

erbjudande om munhälsobedömning kan man välja att tacka ja eller nej, 

men man kan inte välja vem som ska utföra den. Munhälsobedömning är en 

förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. Bedömningen 

utförs av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i patientens 

hem eller i det särskilda boendet. Om man tackar nej har man rätt att ändra 

sig och få den utförd vid ett senare tillfälle. Även om man tackar nej till 

munhälsobedömningen har man fortfarande rätt till nödvändig tandvård. 

Det är patienten som väljer vilken vårdgivare man önskar ska utför den 

nödvändiga tandvården. 

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Uppgifter om patientavgifter och högkostnadsskydd för nödvändig tandvård 
finns på vardgivare.skane.se

Personer som har fyllt 85 år betalar inte någon patientavgift

Region Skåne  
Koncernkontoret 




