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Rutin för uppsökande verksamhet och nödvändig 

tandvård 
 

 
Bakgrund 

 
Det är kommunens skyldighet att identifiera och bevilja de personer som är berättigade 

tandvårdsintyg. Intyget ger rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning per år, en 

undersökning per år och nödvändig tandvård hos valfri tandläkare med betalning enligt 

den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 

 
Denna lokala rutin är att se som ett komplement till nedan nämnda regelverk. 

 

 
Regelverk: 

 
• Tandvårdslagen 1985:125 

• Region Skånes Tandvårdsstöd regelverk tandvårdsreform 1999/2013 
 

 
 

Kriterier för beviljande av tandvårdsintyg 

 
Det är alltid det individuella omvårdnadsbehovet som är avgörande för om en person 

ska omfattas av detta särskilda stöd. Omvårdnadsbehovet ska vara omfattande och 

varaktigt. Boendeform eller den personliga ekonomin är inte av betydelse. 

Med omfattande omvårdnadsbehov menas insatser minst 3 gånger per dag (morgon, 

middag, kväll) samt tillsyn på natten som kan bestå av ett trygghetslarm. Insatserna i 

sig behöver inte vara omfattande. Med varaktigt behov menas ett behov som förväntas 

kvarstå i minst ett år med undantag för personer som vårdas i livets slut. Intygen kan 

utfärdas tillsvidare eller under begränsad tid. Personer som är berättigade 

tandvårdsintyg delas in i 5 grupper. 
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Personer som är berättigade tandvårdsintyg delas in i 5 grupper. 

 
1. Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18§ första 

stycket Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Här gäller det att personen 

bor i ett av kommunens särskilda boende efter biståndsbeslut och har ett 

omfattande behov av vård och omsorg och där insatsen bedöms vara 

stadigvarande. Personer som bor i servicehus eller eget boende identifieras i 

grupp 4. 

 
2. Personer med hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Personer som bor i 

eget boende och som på grund av allvarlig sjukdom har ett stort behov av vård 

och behandling. Exempel på detta är personer som får palliativ vård och 

behandling i livets slutskede eller personer som får avancerad sjukvård i 

hemmet. 

 
3. Personer som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Samtliga personer som har pågående insatser enligt 

LSS-beslut omfattas av stödet. 

 
4:1 Personer bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av omsorg som 

personer som omfattas av punkt 1. Med detta menas personer som bor i eget 

boende och har biståndsbedömda insatser av omsorger i form av hemtjänst 

morgon, middag, kväll samt tillsyn på natten som kan bestå av tillgång till larm. 

Alla service och omvårdnadsinsatser räknas samman under en dag. 

Anhöriginsatser får räknas in om dessa sker dagligen. 

 
4:2 Personer med psykossjukdom eller annan psykisk störning, som varat 

längre än ett år och som medfört omfattande funktionshinder, vilket påverkar 

den dagliga livsföringen på ett sådant sätt att socialt stöd och omsorg behövs. 

Funktionshindrets omfattning är avgörande för rätten till tandvårdsstöd. 

Tandvårdsstödet ges oavsett boendeform. 

 
Personer utan beviljade insatser från kommunen kan hänvisas till Tandvårdskansliet. 

 

 
Ansvarsfördelning i Vellinge kommun 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

• Är kommunens kontaktperson, dvs mottagare och förmedlare av information 

från Region Skåne och tandvårdsföretaget till berörda parter i Vellinge 

kommun 
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Biståndshandläggare 

• Identifierar och beviljar personer tandvårdsintyg för grupp 1, 3, 4:1 och 4:2 

• Rapporterar beviljat tandvårdsintyg samt om personen önskar 

munhälsobedömning inom tre månader till administratör inom 

Omsorgsavdelningen 

 
Sjuksköterska i hemsjukvården 

• Identifierar och beviljar personer tandvårdsintyg i grupp 2. Dock ej om 

vårdtagaren även ingår i grupp 1, 3, 4:1 eller 4:2 

• Rapporterar beviljat tandvårdsintyg samt om personen önskar 

munhälsobedömning inom tre månader till administratör inom 

Omsorgsavdelningen 

 
Administratör, Omsorgsavdelningen 

• Beställer och dokumenterar samtliga beviljade tandvårdsintyg 

• Bevakar att samtliga personer som beviljats vård- och omsorgsboende (grupp 

1) har tandvårdsintyg 

• Skickar en gång om året skicka ut erbjudande om munhälsovårdsbedömning till 

samtliga personer med tandvårdsintyg 

 
Privat entreprenör i vård och omsorg 

• Ansvarig vårdpersonal ska delta vid varje munhälsobedömning för att ge 

information om den boendes allmäntillstånd och speciella problem samt för att 

ta emot de individuella instruktioner som eventuellt ges 

• Kontaktar och bokar utbildning för personalen med det företag som utför 

munhälsobedömningarna 1x/år 


