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F-tandvård 
Det finns sjukdomar och funktionsnedsättningar som är så allvarliga för tandhälsan att deras negativa 
effekter inte kan förhindras enbart med förebyggande tandvård.  
Det är sjukdomar eller funktionsnedsättningar som till exempel innebär att en person får en 
försämrad oral motorik, kognitiva problem, problem att greppa eller svårigheter att koordinera 
rörelser. Problem av detta slag innebär att patienten kan få stora svårigheter att klara av sin dagliga 
munhygien.  

För vissa patienter kan det också vara problematiskt att få tandvård utförd vilket kan bero på att 
patienten på grund av sin funktionsnedsättning har svårt genomgå tandvårdsbehandling.  

Det avgörande för om en patient ska kunna få stödet är inte om patienten har drabbats av karies, 
tandlossning, andra tandsjukdomar i stor utsträckning eller har sämre ekonomi. 
Det avgörande är istället om patienten har en sjukdom eller funktionsnedsättning av en sådan 
allvarlighetsgrad att det kan leda till en ökad förekomst av eller risk för tandsjukdomar.  
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Dessa anvisningar är baserade på Tandvårdsförordningen 3 a§ (1998:1338), Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS 
2012:17) samt utredningen Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19). 

Rätt till F-tandvård, innebär att personer kan få tandvård till samma kostnad som patientavgiften för 
ett öppenvårdsbesök inom hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.  

Patientavgift betalas vid varje besök för tandvård, oavsett om debiterbar behandlingsåtgärd utförts 
eller ej. Avgiften räknas in i sjukvårdens högkostnadsskydd.  

Besöket registreras samma dag av vårdgivaren i FRISK.  
Observera att personer från och med 85-årsdagen inte skall erlägga någon avgift.  
Region Värmland ersätter vårdgivaren för utförd tandvård, med avdrag för patientavgiften.  

De personer som är berättigade till tandvårdsstödet F-tandvård får ett blått Tandvårdskort, som 
gäller under begränsad tid.  
Kortet ska uppvisas vid besök i tandvården som bevis på att personen har rätt till förmånen.  
Om rätten till F-tandvård upphör förnyas inte Tandvårdskortet. Ett nytt läkarintyg som beskriver 
sjukdomen eller/om funktionsnedsättningen krävs för ny eller fortsatt förmån. 

Det finns vissa begränsningar i vilken tandvård som omfattas av tandvårdsstödet. 

Personkrets  
Personer som omfattas av tandvårdsstödet F-tandvård har en långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå 
tandvårdsbehandling, på grund av följande sjukdomar och funktionsnedsättningar: 

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  
11. sällsynt diagnos med eller utan orofaciala symtom 

Läkarintyg som grund för tandvårdsstödet 
Läkaren gör en bedömning om personen, utifrån ställd diagnos, har en svår till fullständig 
funktionsnedsättning avseende möjligheterna att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i 
tandvården.  
Bedömningen görs enligt SOS-FS 2012:17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård 
vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning på särskild blankett ”LÄKARINTYG vid långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning enligt Tandvårdsförordningen 3 a § (1998:1338)”.  

Bedömningen är baserad på ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). 

Läkarintyget finns i Cosmic, sjukvården Region Värmlands journalsystem.  
Det sänds direkt till Region Värmland av behandlande läkare. 
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Blått tandvårdkort 
Region Värmland beslutar om rätt till F-tandvård och utfärdar ett blått tandvårdskort med 
läkarintyget som grund. Kortet utgör bevis på att personen har rätt att få den tandvård som ingår i 
tandvårdsstödet.  
Ett blått tandvårdskort med följebrev skickas till den berättigades folkbokföringsadress. 
Giltighetstiden sätts vanligtvis till 4 år, både längre och kortare kan förekomma.  
Det finns tillfällen då det blå tandvårdskortet inte förnyas.  

Tandvårdskortet ska uppvisas för tandläkaren/tandhygienisten vid behandlingsstart.  

Vårdens omfattning 
Förebyggande behandling och akuta insatser prioriteras. Den förebyggande tandvården har inte till 
avsikt att ta över eller vara ett alternativ till egen daglig munvård.  

Ersättning lämnas inte för fast protetik.  
Vården ska i övrigt ges efter samma principer som nödvändig tandvård. 
Om den mest kostnadseffektiva tandvården innebär fast protetik hänvisas till den allmänna 
tandvårdsförsäkringen (TLVs regelverk). 

Ersättning  
Lämnas endast till vårdgivare ansluten till Försäkringskassan och som hos FK lämnar uppgifter till 
tandhälsoregistret. 
Vid ersättning till vårdgivare för behandling inom tandvårdsstödet Tandvård vid sjukdom och 
funktionsnedsättning, tillämpas särskild prislista, F-taxa, både avseende åtgärder och priser för 
patientkategorier som kräver mertid vid behandling.  

Tandvård utförd av legitimerad specialist ersätts enligt specialisttandvårdstaxa för F-Tandvård. 

Om patienten samtidigt besöker olika behandlare utgår endast ersättning för åtgärden till en 
vårdgivare under behandlingsperiod om 12 månader (undantaget akut tandvård). 
 
Fast protetik ersätts inte inom F-tandvård. 

Regionspecifikt regelverk 
Åtgärd 101, 111 eller 112, ersätts en gång per 12-månadersperiod. 
 
Åtgärd 103, (107, 108) godkänns inte vid byte av behandlare hos samma vårdgivare. Ej heller om 
skadan är känd, trolig eller kunde förväntas vid undersökningstillfället då åtgärd 101, 111 eller 112 
debiterades. Åtgärden godkänns inte vid temporära fyllningar. 

Åtgärd 107 skall inte användas för kompletterande undersökning om mer än 12 månader förflutit 
sedan senaste undersökning (101, 111, 112). Istället görs ny undersökning och terapiplanen 
revideras.  

Åtgärd 301 används för temporära fyllningar för 1–2 temporära fyllningar och åtgärd 302 vid 3 eller 
fler temporära fyllningar (tillstånd 4882). Endast en omgöring får debiteras per behandlingsperiod 
(12 månader). 

Åtgärd 401 eller 402 och 403. Detta gäller intill varandra sittande tänder/rotrester som extraheras vid 
samma tillfälle. Extraktion nr 2 osv debiteras med åtgärd 403. 

Åtgärd 822 och 823. Kontroll, justering och basningar ingår i 3 månader efter utlämning. 

Ersättning i övrigt utgår endast enligt de regler som framgår av Förordning om statligt tandvårdsstöd 
(SFS 2008:193) 
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Garanti  
Vårdgivaren ska lämna garanti för utförd vård enligt följande: 
Avtagbar protetik 1 år 
Fyllningsterapi 1 år 

Garantiåtagande innebär att fyllning eller konstruktion skall fungera under garantiperioden och att 
ersättning inte lämnas för omgöring inom ovan nämnda tidsgränser.  
En vårdgivare kan inte frånsäga sig från garanti när man debiterar en fyllning i 700-serien eller vid 
definitiv protetik. 
Garanti gäller även om orsaken är ”biologisk”, som exempelvis karies eller infektion.  
Datum för om garanti gäller är det datum då skadan eller felet har upptäckts/anmälts av patient, 
vårdpersonal eller anhörig. 
Om extraktion av behandlad tand blir nödvändig inom garantitiden för tand försetts med fyllning 
eller tand som är stöd/fäste för partiell protes utgår ingen ersättning. 
Undantag från kan göras i särskilda fall om förhandsbedömning med motivering insänds.  

Förhandsbedömning  
Begäran om förhandsbedömning ska lämnas av de behandlare som ska utföra vården enligt 
behandlingsplanen. Förhandsbedömningen ska innehålla all tandvård som ska utföras under en 12-
månaders period.  

Vid behov av eller begäran om komplettering med dokumentation meddelas detta.  

Om svar på begäran om komplettering inte inkommit inom 6 månader till Region Värmland avslås 
förhandsbedömningen. 

 Förhandsbedömning av vården ska göras vid följande tillfällen: 
 Då behandlingskostnaden totalt överstiger 15 000 kronor för en period om 12 månader. 
 När avtagbar protetik skall utföras, oavsett kostnaden för protetisk behandling. 
 (Förhandsbedömning behöver ej göras vid rebaseringar eller proteslagningar av avtagbar 
 protetik, åtgärderna 811, 812 och 831–837.) 
 När behandlingskostnaden för profylaxbehandling (tandläkare + tandhygienist) överstiger 
 5660 kronor per 12-månadersperiod. Gäller sjukdomsförebyggande (200-serien) och 
 sjukdomsbehandlande åtgärder 311, 312, 321, 341–342.1. 
 Då åtgärderna 101, 111 eller 112 debiteras samtidigt som åtgärd 107 eller 108. 
 Då åtgärd 103 eller 107 används i kombination med åtgärd 302 eller 303 och annan åtgärd 
 samma dag. 
 Då åtgärd 103 används mer än 2 gånger per 12-månadersperiod hos samma vårdgivare 
 Då åtgärderna 0011, 342.2, 343 debiteras 

 

Begäran om förhandsbedömning skall beskriva 
 allmän anamnes  
 oral anamnes  
 oral status inklusive röntgenbilder 
 föreslagen behandling 
 i förekommande fall motiven till den föreslagna behandlingen  
 prognosbedömning  
 fortsatt omhändertagande 

Förhandsbedömningens giltighetstid 
Behandling enligt godkänd förhandsbedömning av bastandvård och/eller protetisk rehabilitering 
med avtagbar protetik skall vara avslutad inom 12 månader efter beslutsdatum om inte Tandvård för 
särskilda grupper, Region Värmland meddelats fördröjning och godkänt längre behandlingstid. 
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Om patienten har glömt eller förlorat sitt tandvårdskort kontakta 
 

Kontaktuppgifter 
Region Värmland 
Vårdvalsenheten 
Tandvård särskilda grupper 
651 82 Karlstad 
 
Växel 010-831 50 00 
 
 
Dokumentet är utarbetat av: Fredric Thyberg, Anna Filipsson, Agne Nihlson


