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Tjänsteställe, handläggare Senast uppdaterad Beteckning 

Tandvårdsenheten 2022-08-04 Lathund utfärdare 

 

 

Lathund för utfärdare av underlag för nödvändig tandvård och 

munhälsobedömning 

Personkrets 

Det som avgör om en person kan få tandvårdsstödet är behovet av personlig omvårdnad. Behovet av 

omvårdnad ska vara varaktigt och omfattande.  

Med varaktigt menas att behovet förväntas kvarstå under minst ett år. Behovet ska vara så pass 

omfattande att personen behöver tillsyn större delen av dygnet, dvs personlig omvårdnad minst tre 

gånger om dagen och tillsyn eller larm på natten. Det gäller oavsett boendeform eller vem som 

genomför omvårdnaden.   

Med personlig omvårdnad avses kroppsnära insatser, exempelvis påklädning, personlig hygien, hjälp 

att förflytta sig och stöd vid måltider.  

Städning, inhandling, leverans av matlådor, omläggning av sår och läkemedelsdelning mm räknas ej 

som personlig omvårdnad i detta sammanhang. 

Personens ålder, tandvårdsbehov eller privat ekonomi har ingen betydelse för bedömningen.  

 

Det finns två grupper som har rätt till tandvårdsstödet även om omvårdnadsbehovet är mindre:   

1. personer med beslut om pågående LSS-insatser  

2. personer med omfattande psykiskt funktionshinder där personen inte av egen kraft förmår 

uppsöka tandvården eller förstår sitt behov av tandvård.  

 

Vid förändring av omsorgsform eller vid flytt behöver tandvårdsenheten ny blankett.  

Blankett finns på följande länk:  

Blankett nödvändig tandvård och munhälsobedömning 

 

Ni kan också kontakta tandvårdsenheten.  

 

Viktigt gällande blankett ”Tandvårdsstöd Nödvändig tandvård och munhälsobedömning”:  

 Ange vilken avdelning personen bor på 

 Munhälsobedömning Ja eller Nej. Det går bra att ändra sig. Även om man tackar Nej behåller   

       personen sin rätt att få nödvändig tandvård.    

 

Det är viktigt att du som tillstyrker tandvårdsstödet finns registrerad som utfärdare hos 

tandvårdsenheten. Är du osäker om du finns registrerad, kontakta oss.   

 

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta tandvårdsenheten på tfn 019-602 71 78 

alternativt 019-602 71 88 eller mejl: tandvardsenheten@regionorebrolan.se     

 
Kontaktuppgifter:  
Tandvårdsenheten 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro  

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/tandvardsenheten/for-dig-som-jobbar-i-kommunen/blankett-for-tandvardsstod-nodvandig-tandvard---ifyllningsbar.pdf
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