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Nödvändig tandvård och 
munhälsobedömning

Tandvård för dig som har ett stort behov av  
omvårdnad i det dagliga livet
Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt 
dagliga liv, kan du i vissa fall ha rätt till stöd när det gäller tandvård. 
Det innebär att du kan få en enkel tandundersökning av tandvårds- 
personal där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård. 

Vem får tandvårdsstödet?
Det som avgör om du kan få tandvårdsstödet är behovet av personlig 
omvårdnad. Behovet av omvårdnad ska vara långvarigt, det vill säga 
beräknas pågå under minst ett år. Behovet ska vara så pass stort att 
du behöver tillsyn minst tre gånger om dagen och tillsyn eller larm på 
natten. Din ålder, vilket behov av tandvård du har eller din ekonomi 
har ingen betydelse för bedömningen.   
Även om behovet av tillsyn är mindre kan du ha rätt till tandvårdsstödet. 
Det gäller om du fått ett beslut om insats enligt LSS (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) eller om du har ett omfattande 
psykiskt funktionshinder. 
Region Örebro län ansvarar för tandvårdsstödet och ser tillsammans 
med kommunerna till att berörda personer får tillgång till tandvårds-
stödet. Du behöver normalt inte själv söka tandvårdsstödet. 



Stödet består av två delar 
– nödvändig tandvård och munhälsobedömning

Nödvändig tandvård

Tandvården ska syfta till att du lättare kan tugga och slippa smärta och 
obehag från munnen. Tandvården kan ges av både Folktandvården och 
privata vårdgivare inom tandvården. Du väljer själv vilken tandläkare 
eller tandhygienist du vill gå till. 
Patientavgiften för tandvårdsbesöket är samma som för besök inom den 
öppna hälso- och sjukvården. Kostnaden får du räkna samman med 
dina övriga avgifter för hälso- och sjukvård, då nödvändig tandvård 
ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. 
Du får ett erbjudande om bedömning av din munhälsa om kommunen 
bedömer att du har ett behov av omvårdnad som ger rätt till tandvårds-
stödet. Du får även ett tandvårdsintyg i form av ett gult kort. Kortet 
ska du visa upp vid tandvårdsbesök. 

Undersökning av din munhälsa

Om du önskar, kan du få en enkel undersökning som görs där du bor. 
Det kallas munhälsobedömning. En tandhygienist gör undersökningen 
och den kostar ingenting. Du får även råd och anvisningar om hur du 
bäst sköter dina tänder. Den vårdpersonal som utför omvårdnaden deltar 
vid munhälsobedömningen. Du kan tacka nej till undersökningen och 
ändå få nödvändig tandvård.

Hur får jag nödvändig tandvård?
Behovet av omvårdnad bedöms av olika personer i kommunen 
beroende på din omvårdnadssituation.  
Det kan vara biståndshandläggare, sjuksköterska, LSS-handläggare 
eller enhetschef. Dessa personer skickar in underlag (blankett  
”Tandvårdsstöd Nödvändig tandvård och munhälsobedömning”).
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Vill du veta mer?
Har du frågor om tandvårdsstödet kan du kontakta  
tandvårdsenheten Region Örebro län,   
telefon 019-602 71 78 eller 019-602 71 88.  
E-post: tandvardsenheten@regionorebrolan.se
 
Du kan också läsa mer på 1177.se.


