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Rutin för utfärdande av tandvårdsintyg 

Mål /syfte med rutinen 

Syftet är att säkerställa att kunder som har rätt till tandvårdsintyg får det beviljat samt att 

handläggningen av tandvårdsintyg klargörs. 

Vilka personer kan få tandvårdsintyg beviljat? 

Barn och unga får gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år men från och med det år 

de fyller 24 år kan tandvårdsintyg beviljas om nedanstående kriterier uppfylls. Den 

uppsökande verksamheten som Region Skåne ansvarar för, med munhälsobedömning och 

nödvändig tandvård, 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 12 kap 1 § Hälso- och sjukvårdslag 

(2017:30). Det omfattar de personer som bor i kommunens särskilda boenden och har ett 

omfattande omvårdnadsbehov. Alla kunder som flyttar in på särskilt boende ska bli berättigad 

tandvårdsintyg enligt N1 (gäller dock ej kund som flyttar in endast på grund av 

parbogarantin). Biståndshandläggare ansvarar för tandvårdsintyg enligt N1 

N2. får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). De personer som bor i ordinärt boende 

och som på grund av allvarlig 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. Sjuksköterska i kommunen ansvarar för tandvårdsintyg enligt 

N2. 

 

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. 
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N4. Tandvårdsintyg kan beviljas en person har SoL 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. 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. 

 

Om en person önskar få tandvårdsintyg men inte uppfyller kriterierna så hänvisas personen 

till handläggare på Enheten för tandvårdsstyrning för en egenansökan. Om en ny kund 

ansöker om tandvårdsintyg görs en individuell bedömning och vid behov tas ärendet upp 

gemensamt på ärendeforum. Områdeshandläggaren ska lägga bevakning på ärendet och göra 

ny bedömning om ett år.  

Handläggning av tandvårdsintyg SoL 
Vid årsuppföljning ska områdeshandläggaren ta ställning till om en person uppfyller 

kriterierna för tandvårdsintyg. Om bedömning görs att personen är berättigad till 

tandvårdsintyg ska information om tandvårdsintyg ges vid hembesöket och personen 

ska tillfrågas om munhälsobedömning. Personen som får tandvårdsintyget eller 

närmast anhörig ska stå som kontaktperson för munhälsobedömning. Handläggare 

gör en individuell bedömning vad gäller hur länge tandvårdsintyget ska gälla. Om 

behovet är bestående läggs intyget tillsvidare (år 2099). När en person flyttar in på 

särskilt boende utfärdar boendesamordnare tandvårdsintyg enligt N1 och intyget 

gäller tills vidare (år 2099). 

 

Handläggning av tandvårdsintyg LSS 
Vid nya ärenden ges information om möjlighet till tandvårdsintyg i de fall person har/kommer 

få LSS insats beviljad. LSS handläggare bevakar även då kund fyller 23 år och ger 

information om möjlighet till tandvårdskort. LSS handläggare efterfrågar om person önskar 

kostnadsfri munhälsobedömning och vem som ska stå som kontaktperson. Tandvårdsintyg 

gäller samma period som beslut om LSS insats. LSS handläggare bevakar då person avslutar 

LSS insats och informerar om att tandvårdskort i de fall kan komma att avslutas. När person 

flyttar in på LSS boende ansvarar LSS handläggare för att utfärda ett tandvårdsintyg enligt N1 

vilket gäller tills vidare. 
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För att skriva ut tandvårdsintyg; 
Gå in på följande länk och logga in på tandvårdsfönstret med ditt SITHS-kort: 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/tandvardsfonster/  

När ett tandvårdsintyg är utfärdat;  

• Gör en händelse ”Tandvårdsintyg” i Treserva  

• Under personuppgifter lägg till ”Viktigt att veta” och skriv vilken typ av 

tandvårdsintyg som är utfärdat samt vilket datum tandvårdsintyget går ut 

• Lägg en bevakning på ärendebilden när tandvårdsintyget går ut. 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/tandvardsfonster/

