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Intygsbeställningen version 2.0
– för dig som är utfärdare eller MAS / områdesansvarig

Tillsammans ser vi till att rätt personer får tandvårdsintyg
Enligt tandvårdslagen ska var och en som har rätt till nödvändig tandvård ges ett intyg och
varje år erbjudas en munhälsobedömning i sin bostad. Västra Götalandsregionen ansvarar för
tandvården och hembesöken – och kommunen ansvarar för att identifiera rätt personer bland
de som har hjälp från kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att utfärda tandvårdsintyg till dem.
Intygsbeställningen 2.0 lanseras i slutet av november
Det är många utfärdare som har önskat en guidning om vilka personer som ingår i någon av de
fyra personkretsar som har rätt till intyg om N-tandvård. Nu finns därför ett formulär, som är ett tydligt
beslutsstöd med kryssrutor och kommentarsfält om personens fysiska och psykiska funktionshinder
samt stödinsatser. Formuläret kommer att underlätta en hel del för utfärdaren och ingår sedan i
dokumentationen av beslutet och kvalitetssäkrar därmed intygsutfärdandet.
Formuläret ska fyllas i när tandvårdsintyg utfärdas första gången och vid förlängning – befintliga intyg
berörs alltså inte.
En annan fördel är att det även finns en möjlighet att överlåta ärendet till Enhet Tandvård när
utfärdaren känner sig tveksam. Efter att ha beskrivit personens funktionsnedsättning noggrant i
formuläret är det bara att kryssa i en ruta att ärendet ska överlämnas till Enhet Tandvård. Vi meddelar
sedan om personen fått tandvårdsintyg eller inte.
Intygsbeställningen 2.0 införs successivt i kommunerna.

Det mesta är som vanligt
Det är väldigt få förändringar i övrigt som görs i Intygsbeställningen – alla som tidigare utfärdat och
administrerat tandvårdsintygen kommer att känna igen sig i menyer och gränssnitt. De nya funktionerna
kommer att beskrivas utförligt i manualen.

Kontakta oss gärna
Hör av dig till mig om du har frågor kring införandet av nya Intygsbeställningen, Om du vill ha hjälp
och praktiska råd hänvisar vi till supporten, se längst ner.
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