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Allmänt 
Från den 1 januari 2013 utökas landstingets särskilda tandvårdsstöd enligt 
tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338). De som 
kan få del av stödet är personer som har stora svårigheter att sköta sin mun-
hygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av vissa sjukdomar el-
ler funktionsnedsättningar. Syftet med stödet är att det inte ska uppstå nämn-
värda ekonomiska hinder för dessa personer att erhålla den tandvård som de 
har behov av. De ska därför få sin tandvård till samma avgift som gäller 
inom den öppna hälso- och sjukvården. Det är landstingen som ska se till att 
tandvård kan erbjudas dessa personer. Bedömningen av om en person har 
rätt till sådan tandvård görs av landstingens bedlömningstandläkare. 
Följande sjukdomar och funktionsnedsättningar omfattas enligt 3 a § tand-
vårdsförordningen (1998:1338) 
 

1. svår psykisk funktionsnedsättning 
2. Parkinsons sjukdom 
3. multipel skleros 
4. cerebral pares 
5. reumatoid artrit 
6. systemisk lupus erythematosus 
7. sklerodermi 
8. amyotrofisk lateralskleros 
9. orofacial funktionsnedsättning 
10. symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått 

hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) eller 
11. sällsynt diagnos 
 
 

Ovanstående kategorier i tandvårdsstödet benämns fortsättningsvis F1, F2 
o.s.v. till och med F11. 
 

Läkarintyg 
Aktuell diagnos ska styrkas med läkarintyg utfärdat på särskild blankett . 
Bedömningen av persons funktionstillstånd ska också dokumenteras på blan-
ketten. För ALS patienter behöver endast diagnosen styrkas. 
  

Bedömning av funktionstillstånd 
En person med något av de uppräknade tillstånden ska anses ha stora behov 
av tandvård när hans eller hennes funktionstillstånd bedöms leda till stora 
svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. 
Bedömning av funktionstillstånd görs av läkare enligt den svenska versionen 
av ICF. Bedömningen gäller om en person utifrån ett helt oinskränkt funk-
tionstillstånd har en svår till fullständig nedsättning, avvikelse eller begräns-
ning som leder till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå 
tandvårdsbehandling. 
 
Person med amyotrofisk lateralskleros, ALS ska anses ha stora behov av 
tandvård oavsett funktionstillstånd. Med sällsynt diagnos avses när diagno-
sen finns hos högst 100 personer per miljon invånare och leder till omfattan-
de funktionsnedsättning. 
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Tandvårdskort 
Med läkarintyget som underlag utfärdar landstinget ett tandvårdskort till be-
rättigad person. Tandvårdskortet ska personen ta med sig vid kontakter med 
tandvården för att styrka rätten till viss tandvård enligt hälso- och sjukvårds-
avgift. På kortet framgår personuppgifter, giltighetstid och vilken av katego-
rierna F1-F11 som är aktuell.  

 
Tandvård som omfattas av stödet 

Den tandvård som omfattas av stödet är främst sådan tandvård som syftar till 
att hålla munnen infektionsfri. Detta är tandvård i form av undersökningar, 
riskbedömningar, hälsofrämjande åtgärder, sjukdomsförebyggande åtgärder, 
sjukdomsbehandlande åtgärder, kirurgiska åtgärder, rotbehandlingar, bettfy-
siologiska åtgärder, reparativa åtgärder, samt konventionell avtagbar prote-
tik.                    
Tandvård med fastsittande protetik omfattas inte, inte heller avtagbar prote-
tik på implantat. Person som tillhör personkretsen och där fast protetik pla-
neras eller önskas kan använda sig av det statliga tandvårdsstödet. På samma 
sätt kan man göra med andra tandvårdsåtgärder som inte ersätts av lands-
tingets tandvårdsstöd och när åtgärden är ersättningsberättigad inom ramen 
för det statliga tandvårdsstödet. Vid val av annan terapi än den som detta 
stöd ersätter kan inte s.k. ”mellanskillnadsbetalning” tillämpas. Olika tand-
vårdsstöd kan inte användas för en och samma åtgärd. 
 

     Avgränsningar mot andra stödformer 
Vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ligga till grund för att 
en patient får tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift är sådana att de också 
kan uppfattas som att de ger rätt till särskilt tandvårdsbidrag t.ex. personer 
med Parkinsons sjukdom eller svåra psykiska funktionshinder där läkeme-
delsanvändning orsakar muntorrhet. Trots detta är ingen patient berättigad 
till de båda stöden för samma tandvårdsåtgärd.                        
En person som har rätt till tandvård enligt kategori F1-F11 kan så småning-
om uppfylla kriterierna för rätt till uppsökande munhälsobedömning och 
nödvändig tandvård. Personen lämnar då sin F-kategori och förs över på till-
lämpbar N-kategori.                         
Person som tillhör F-kategori kan samtidigt uppfylla kriterierna för rätt till 
tandvård som led i en kortare sjukdomsbehandling, d.v.s. någon av S-
kategorierna.  

Förhandsbedömning av F-tandvård 

Eftersom landstingen har kostnadsansvaret för stödet bör huvudregeln vara 
att landstingen förhandsprövar behandlingsförslagen innan behandlingen 
inleds. Behandling ska förhandsbedömas: 

 När bastandvård beräknas uppgå till mer än 10000:- kr för behand-
lingsperioden. 

 Vid all avtagbar protetik, förutom rebasering, enklare lag-
ning/justering och temporära proteser, dvs. åtgärderna 822, 823, 831, 
832, 833, 834, 835, 836. 

 Vid tidsdebitering, om sådan finns i tandvårdstaxa 

 Vid all tandreglering. 

 3 
 
 
   
 



 
 

 4 
 
 
   
 

 När fler än två profylaxbehandlingar i 200-serien per år planeras. 

 Vid behandling av parodontal sjukdom vid mer än fyra tillfällen/år, 
åtgärd 341, 341-1, 342, 343. 

 Vid kontroll av behandlingsresultat åtgärd 105 mer än en gång/år 

 När åtgärd debiteras Landstingets tandvårdsstöd och som saknar re-
ferenspris i det statliga tandvårdsstödet 

 

Följande uppgifter ska finnas vid förhandsbedömningen 

 Uppgifter om att behandlingen prövas inom tandvård till personer 
med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning (F1-F11). Notering av intygsnummer, som i 
original har uppvisats för vårdgivaren. 

 Behandlingsplan, inkl. tandhygienistbehandling, motivering och 
prognosbedömning                                 

 Specificerat kostnadsförslag med åtgärdskoder enligt TLV:s åt-
gärdsbeteckning för respektive tand, ingrepp, samt antal, pris per åt-
gärd och sammanräknad behandlingskostnad. 

 Aktuella röntgenbilder. 

 Övrig information som kan vara viktig vid bedömning av behand-
lingsförslaget som foto, modeller, journalutdrag mm 

 

Ersättning för tandvård 

Vårdgivaren får ersättning för tandvården med ett belopp som motsvarar 
folktandvårdens priser (taxan för allmäntandvård) för tandvården med av-
drag för den patientavgift som patienten betalat. Skillnader mellan landsting-
en kan förekomma. 

Överklagan 

Det finns inte någon möjlighet att överklaga landstingets beslut om 
tandvård till avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen                                                 

Utomlänspatienter 

Patienter som är folkbokförd utanför Norrbottens län har rätt till F-tandvård 
på samma villkor som patienter folkbokförda i Norrbottens län. En förutsätt-
ning är att de har ett giltigt intyg från sitt hemlandsting. För denna tandvård 
ska vårdgivaren skicka räkning till patientens hemlandsting. Även ansökan 
om förhandsbedömning ska skickas till hemlandstinget. Hemlandstinget ac-
cepterar landstinget i Norrbottens läns regler och blanketter kort, förhands-
bedömning, patientavgift och räkning. För adresser se råd och anvisningar 
för respektive landstings tandvårdsstöd 

Övrigt 

Dessa råd och anvisningar har tagits fram i samverkan med Västerbot-
tens läns landsting 
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