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Privat ansökan
angående intyg om nödvändig tandvård – N-tandvård
Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård, se rutan
längst ner. Det innebär att du betalar samma avgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort.
Om du har omfattande hjälp från kommunen och saknar intyg om N-tandvård ska du vända dig till din biståndsbedömare, sjuksköterska eller LSS-handläggare i din kommun.
Ansökan fylls i av dig som har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av
anhörig i hemmet och därför inte har någon kontaktperson i kommunen, se fjärde punkten nedan.
Läkarintyg om sjukdom, medicinering och funktionsnivå ska bifogas.

Ansökan avser
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Jag vårdas av
Namn

Adress

Telefon

Motivering
Beskriv hur omfattande hjälp och stöd du får av anhöriga för att klara vardagen.

Intyg om N-tandvård ges till dig som:
• Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där
förbättringsutsikten bedöms vara liten.
• Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart
behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.
• Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
• Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
OBS! Det är ditt behov av omvårdnad som avgör bedömningen – inte ditt tandvårdsbehov.

Skicka blanketten tillsammans med läkarintyg till:
Västra Götalandsregionen
Tandvårdssamordning
Koncernkontoret
Regionens Hus
405 44 GÖTEBORG

