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Ansökan och handläggning av nödvändig tandvård
N4 och F1-tandvård för personer som vårdas vid
Rättspsykiatrisk klinik samt kostnadsansvar för
tandvårdsstödet
Inledning
Personer som vårdas med stöd av (LRV) (1991:1129), lagen om rättspsykiatrisk
vård kan enligt Tandvårdslagen 8a § erhålla tandvårdsstöd för nödvändig tandvård
(N4) eller F-tandvård (F1) när tillståndet är sådant att personen inte har förmåga
att sköta sin munhygien eller av egen kraft inser behov av tandvård.
Om villkoren för tandvårdsstöd uppfylls har personen rätt till tandvård för samma
avgift som för öppen hälso- och sjukvård. Handläggning av bedömning till
tandvårdsstödet N4 och F1 beskrivs nedan.

Bedömning av tandvårdsstöd
Ansökan om tandvårdsstöd kan ske på två sätt.



Nödvändig tandvård, N4, för person som är allvarligt sjuk i
psykossjukdom eller annan svår psykisk störning som pågått längre tid än
ett år.
F-tandvård, F1, för person med svåra psykiska funktionshinder.

Nödvändig tandvård N4 och munhälsobedömning
Ansökan om tandvårdsstöd som benämns som nödvändig tandvård görs av läkare
eller sjuksköterska på Rättspsykiatriska kliniken med blankett ”N 4, Medicinskt
underlag för bedömning till tandvårdsstöd”.
Ansökan: Blankett N4, Medicinskt underlag, finns under ”Relaterad information”
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F-tandvård
Ansökan om F-tandvård görs av läkare på kliniken med blanketten
”Socialstyrelsens läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning”.
Ansökan: Läkarintyg finns under ”Relaterad information”

Utfärdande av N-intyg/F-kort
Det är endast det landsting som patienten är folkbokförd i som kan utfärda
tandvårdsintyg för nödvändig tandvård och F-kort. Om patienten är folkbokförd i
annat landsting skickas ansökan till bedömningstandvården i det landstinget.
Utfärdat N-intyg/F-kort skickas till den som har intygat ansökan och som har
kontakt med patienten.
Folkbokföringsadress
Information bör ges till kontaktpersoner och gode män mfl att en patient inte ska
folkbokföras på ny adress under vårdtillfället då folkbokföringslagen, 9 §, punkt
3, anser vistelse vid en institution för psykisk vård, sjukhusvård, vård av unga,
kriminalvård eller vård av missbrukare inte leder till ändrad bosättning. En
folkbokföringsadress ska uppfylla kriterier om att personen regelmässigt vistas
där eller ha sin starkaste anknytning till denna adress och kan inta vara en
instituition. En särskild postadress kan istället begäras och patienten fortsätter att
under vårdtillfället vara folkbokförd på t ex ”kommun skriven” om adress saknas i
det län som personen var folkbokförd i när vårdtillfället påbörjades.

Kostnadsansvar för tandvårdsstöd N4 och F1
Kostnadsansvar för tandvårdsstödet, N4 och F1 har det landsting i vilket patienten
är folkbokförd.

Relaterad information
Blankett N4 Medicinskt underlag
Folkbokföringslagen 9 §
Landstingets tandvårdsstöd
Läkarintyg SOSFS 2012:16
SOSFS 2012:17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
Tandvårdslagen 8a §
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