
F-tandvård – vid svår   
psykisk funktionsnedsättning
För dig med patienter i primärvården eller psykiatrin

Hjälp dina patienter till bättre mun- och tandhälsa
 Informera vid insättning av medicin som ger muntorrhet
 Skriv recept på fluorsköljning
 Rekommendera smörjande och salivstimulerande preparat 
 Uppmuntra till regelbunden kontakt med tandvården  
 Remittera grava fall till Orofacialmedicin/Sjukhustandvård

Guida dina patienter till rätt tandvårdsstöd
•  Särskilt tandvårdsbidrag, STB: Uppmuntrar förebyggande vård vid bland  

annat muntorrhet på grund av långvarig medicinering. 
 Skriv läkarintyg – Blankett SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12)

•  Särskilt tandvårdsstöd – NFS: Tandvård till samma kostnad som för övrig  
hälso- och sjukvård.
– N-tandvård 

– F-tandvård 

– S-tandvård 

 Röda pilen pekar ut vad vården kan göra för att motverka dålig tandstatus



Särskilt tandvårdsstöd – NFS 
För personer i vissa utsatta grupper. Ger tandvård till samma patientavgifter och med 
samma frikort som för övrig hälso- och sjukvård.

•  N-tandvård – nödvändig tandvård för personer med omfattande och bestående behov  
av daglig omvårdnad (i kommunal eller privat regi).
Tandvårdsintyg utfärdas främst av medicinskt ansvarig sjuksköterska eller annan behörig 
i kommunen. Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen, inte 
tandvårdsbehovet. 
För de som saknar kontakt med kommunen kan Enhet Tandvård utfärda tandvårdsintyg 
efter privat ansökan med bifogat läkarintyg.
 

•  F-tandvård – vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning. 

•  S-tandvård – led i sjukdomsbehandling under begränsad tid.

vgregion.se/sarskilt-tandvardsstod--nfs
På Vårdgivarwebben via direktadressen ovan kan du läsa allt om särskilt tandvårdsstöd.  
Där finns också Läkarintyg – blanketter och taxor för utfärdande. 

På sidan om F-tandvård kan du bland annat:
 Läsa presentationen: F-tandvård – för primärvård och psykiatri

 Läsa om arbetsgång från ansökan till beslut om tandvårdsintyg

 Gå en snabbkurs om F-tandvård

F-tandvård – det viktigaste tandvårdsstödet  
för patienter med psykiatrisk diagnos
Svår psykisk funktionsnedsättning – med stora svårigheter att sköta munhygien eller att 
genomgå tandvårdsbehandling.

Tandvårdsintyg utfärdas av bedömningstandläkare på Enhet Tandvård efter ansökan med 
läkarintyg från patientens läkare. 
Tandvårdsintyget gäller i fyra år.
 Ansök om tandvårdsintyg – Blankett: SOSFS 2012:17 Bilaga (2012-12) 
Blanketten finns under Läkarintyg – blanketter och taxor för utfärdande, se hänvisningen 
till Vårdgivarwebben till vänster.
 Kryssa i alla sju rutor under punkten 3.1 i blanketten (funktionsnedsättning och 
kognitiva funktioner). Annars måste ansökan kompletteras.

N-tandvård – vem får intyg & hur?  
•   Personkrets 1–3:  

1. Bor i särskilt boende med tillsyn större delen av dygnet.
2. Bor i eget boende med mycket hög grad av omsorg av hemtjänst eller hemsjukvård.
3. Har beslut om insatser enligt LSS. 
Tandvårdsintyg utfärdas av kommunala intygsutfärdare på eget initiativ.

•  Personkrets 4:

Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig på grund 
av begåvningshandikapp, svår kronisk sjukdom, psykiskt eller fysiskt funktionshinder. 
Även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt 
psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
Tandvårdsintyg utfärdas av Enhet Tandvård efter privat ansökan med bifogat läkarintyg.

 Informera och skriv läkarintyg för de som måste ansöka privat. Intygsblankett  
finns under Läkarintyg – blanketter och taxor för utfärdande, se hänvisningen till 
Vårdgivarwebben till vänster.

 Röda pilen pekar ut vad vården kan göra för att motverka dålig tandstatus Röda pilen pekar ut vad vården kan göra för att motverka dålig tandstatus



Läs och lär mer om  
tandvårdsstöd vid psykisk ohälsa

Tandvård på Vårdgivarwebben
vgregion.se/tandvard

Särskilt tandvårdsstöd – NFS      
 vgregion.se/sarskilt-tandvardsstod--nfs

Kontakta Enhet Tandvård 
vgregion.se/kontakta-enhet-tandvard

 koncernkontoret.tandvard@vgregion.se 

 010-441 27 00 09.00–11.00 alla vardagar 

Bedömningstandläkare – Enhet Tandvård

 010-441 27 04 09.00–12.00 alla vardagar 

Orofacial medicinklinik – OFM
Finns vid alla större sjukhus: SU, Mölndal, SkaS, SÄS med flera.




