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INSTRUKTIONER INFÖR IFYLLANDE AV LÄKARINTYG FÖR 

F-TANDVÅRD 
 

Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning 

 
F-tandvårdsintyget ska utfärdas till personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller 
att genomgå tandvårdsbehandling på grund av följande diagnoser eller symtom: 
 

1. Svår psykisk funktionsnedsättning – fyll i 3.1 
 

2. Parkinsons sjukdom – fyll i 3.2 
 

3. Multipel skleros (MS) – fyll i 3.3 
 

4. Cerebral pares (CP) – fyll i 3.4 
 

5. Reumatoid artrit (RA) och Psoriasis artrit (PA) – fyll i 3.5 
 

6. Systemisk lupus erythematosus (SLE) – fyll i 3.6 
 

7. Sklerodermi – fyll i 3.7 
 

8. Amyotrofisk lateralskleros (ALS) –  
enbart diagnosen behöver styrkas, ingen ytterligare bedömning krävs 

 
9. Orofacial funktionsnedsättning – fyll i 3.8 

 
10. Symtom som kvarstår sex månader efter stroke – fyll i 3.9 

 
11. Sällsynta diagnoser med eller utan orofaciala symtom som innebär  

ät-, tal- eller sväljsvårigheter – fyll i 3.10 eller 4 
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F1 
 
Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 
3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta 
munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling 
 

 
 
Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion. 
 
Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. 
Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den 
mellan tänderna. 

 
Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder 
 
Högre kognitiva funktioner (b164) 
Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom 
beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om 
vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner 
Innefattar: funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och 
omdöme; begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet. 

 
Att företa en enstaka uppgift självständigt (d2102) 
Att förbereda, påbörja och ordna tid och rum för en enkel eller sammansatt uppgift och att hantera och utföra 
uppgiften på egen hand och utan stöd av andra.  

 
Att klara daglig rutin (d2301) 
Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera och klara dagliga rutiner eller 
plikter. 

 
Att hantera stress och andra psykologiska krav (d240) 
Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att klara och kontrollera de psykologiska 
krav som ställs för att genomföra uppgifter som kräver betydande ansvarstagande och innefattar stress, oro eller 
kris såsom när man kör ett fordon i stark trafik eller tar hand om många barn. 
Innefattar: att hantera ansvarstagande; att hantera stress och kris. 

 

Att upprätthålla sin egen hälsa (d5702) 
Att ta hand om sig själv genom att vara medveten om behovet och göra vad som behövs för att se till sin hälsa, 
genom att uppmärksamma hälsorisker och att förebygga ohälsa såsom att söka professionell hjälp för att se till 
den egna hälsan; att följa medicinska och andra hälsoråd; att undvika hälsorisker såsom vid fysisk skada, 
smittosamma sjukdomar, droger och sexuellt överförbara sjukdomar. 

 
Att tillämpa kunskap (d179) 
Att ha en förmåga att förstå och använda kunskap för att främja den egna hälsan.  
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F2 
 
Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 
3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta 
munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling 
 

 
 
Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion. 
 
Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. 
Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den 
mellan tänderna. 
 

Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder 
 
Att svälja (b5105) 
Funktion att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till magsäcken med lämplig frekvens 
och hastighet. 
Innefattar: dysfagi (svårighet att svälja) lokaliserad till mun, svalg eller matstrupe; funktionsnedsättning vid 
passage av föda genom matstrupen. 

 
Muskeltonusfunktioner (b735) 
Funktioner vad avser den spänning som finns i muskler i vila och det motstånd muskler bjuder vid passiva 
rörelser. 
Innefattar: funktioner vad avser muskeltonus i enskilda muskler och muskelgrupper, muskler 
i en extremitet, i ena sidan av kroppen, i nedre kroppshalvan, i alla extremiteter, i bålen och i kroppens samtliga 
muskler; funktionsnedsättningar som t.ex. minskad muskeltonus, ökad muskeltonus, spasticitet. 

 
Funktioner för kontroll av viljemässiga rörelser (b760) 
Funktioner som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.  
Innefattar: funktioner för kontroll av viljemässiga isolerade eller sammansatta rörelser,koordination av 
viljemässiga rörelser, funktioner för belastning på armar eller ben, höger-vänster-koordination, öga-hand-
koordination, öga-fotkoordination; funktionsnedsättningar som t.ex. problem som rör motorisk kontroll och 
koordination, såsom dysdiadokokinesi (bristande förmåga att växla mellan antagonistiska rörelser). 

 
Tremor (b7651) 
Funktioner vad avser alternerande sammandragning och avslappning av muskler kring en led, som yttrar sig som 
darrning. 

 
Handens finmotoriska användning (d440) 
Att genomföra koordinerade handlingar för att hantera föremål, plocka upp, behandla och släppa dem genom att 
använda hand, fingrar och tumme såsom krävs för att plocka upp ett mynt från ett bord, slå ett telefonnummer 
eller trycka på en knapp. 
Innefattar: att plocka upp, gripa, hantera och släppa. 
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Högre kognitiva funktioner (b164) 
Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom 
beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om 
vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner. 
Innefattar: funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; 
begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet. 

 
Att företa en enstaka uppgift självständigt (d2102) 
Att förbereda, påbörja och ordna tid och rum för en enkel eller sammansatt uppgift och att hantera och utföra 
uppgiften på egen hand och utan stöd av andra. 

 
Att klara daglig rutin (d2301) 
Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera och klara dagliga rutiner eller 
plikter.  
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F3 
 
Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 
3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta 
munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling 
 

 
 
Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion. 
 
Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. 
Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den 
mellan tänderna. 

 
Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder 
 
Att svälja (b5105) 
Funktion att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till magsäcken med lämplig frekvens 
och hastighet. 
Innefattar: dysfagi (svårighet att svälja) lokaliserad till mun, svalg eller matstrupe; funktionsnedsättning vid 
passage av föda genom matstrupen. 

 
Kraft i musklerna i en extremitet (b7301) 
Funktioner vad avser den styrka som genereras genom sammandragning av muskler och muskelgrupper i arm 
eller ben. 
Innefattar: funktionsnedsättningar som t.ex. monopares och monoplegi. 

 
Muskeltonus i muskler i en extremitet (b7351) 
Funktioner vad avser den spänning som finns i vila i muskler och muskelgrupper i en arm eller ett ben och det 
motstånd musklerna bjuder vid passiva rörelser 
Innefattar: funktionsnedsättningar som t.ex. monopares och monoplegi. 

 
Tremor (b7651) 
Funktioner vad avser alternerande sammandragning och avslappning av muskler kring en led, som yttrar sig som 
darrning. 

 
Funktioner för kontroll av viljemässiga rörelser (b760) 
Funktioner som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser. 
Innefattar: funktioner för kontroll av viljemässiga isolerade eller sammansatta rörelser, koordination av 
viljemässiga rörelser, funktioner för belastning på armar eller ben, höger-vänster-koordination, öga-hand-
koordination, öga-fotkoordination; funktionsnedsättningar som t.ex. problem som rör motorisk kontroll och 
koordination, såsom dysdiadokokinesi (bristande förmåga att växla mellan antagonistiska rörelser). 
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Andra specificerade muskelkraftsfunktioner (b7308) 
Funktioner vad avser den styrka som kan genereras vid sammandragning av en muskel eller muskelgrupper i 
ansikte eller tunga. 

 
Högre kognitiva funktioner (b164) 
Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom 
beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om 
vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner. 
Innefattar: funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och 
omdöme; begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet. 

 
Att företa en enstaka uppgift självständigt (d2102) 
Att förbereda, påbörja och ordna tid och rum för en enkel eller sammansatt uppgift och att hantera och utföra 
uppgiften på egen hand och utan stöd av andra. 

 
Att klara daglig rutin (d2301) 
Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera och klara dagliga rutiner eller 
plikter. 
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F4 
 
Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 
3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta 
munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling 
 

 
 
Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion. 
 
Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. 
Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den 
mellan tänderna. 

 
Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder 
 
Muskeltonusfunktioner (b735) 
Funktioner vad avser den spänning som finns i muskler i vila och det motstånd muskler bjuder vid passiva 
rörelser. 
Innefattar: funktioner vad avser muskeltonus i enskilda muskler och muskelgrupper, muskler 
i en extremitet, i ena sidan av kroppen, i nedre kroppshalvan, i alla extremiteter, i bålen och i kroppens samtliga 
muskler; funktionsnedsättningar som t.ex. minskad muskeltonus, ökad muskeltonus, spasticitet. 

 
Koordination av viljemässiga rörelser (b7602) 
Funktioner vad avser koordination av isolerade och sammansatta 
viljemässiga rörelser, såsom att utföra rörelser i en ordnad kombination 
Innefattar: höger–vänster-koordination; koordination av rörelser som styrs av synen, såsom öga–
handkoordination och öga–fot-koordination; funktionsnedsättningar som t.ex. dysdiadokokinesi (nedsatt förmåga 
att växla mellan antagonistiska rörelser). 

 
Ofrivilliga muskelsammandragningar (b7650) 
Funktioner för oavsiktliga, icke eller endast delvis målinriktade ofrivilliga sammandragningar av en muskel eller 
muskelgrupp, såsom tecken på psykisk funktionsstörning. 
Innefattar: funktionsnedsättningar som t.ex. koreatiska och atetoida rörelser; sömnrelaterade rörelsestörningar. 

 
Stereotypier och motoriska perseverationer (b7653) 
Funktioner vad avser spontana, icke målinriktade rörelser såsom gungning av kroppen eller nickning och vridning 
av huvudet. 

 
Högre kognitiva funktioner (b164) 
Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom 
beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om 
vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner. 
Innefattar: funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; 
begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet. 
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F5 
 
Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 
3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta 
munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling 
 

 
 
Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion. 
 
Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. 
Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den 
mellan tänderna. 

 
Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder 
 
Funktioner för rörlighet i leder (b710) 
Funktioner för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i en led. 
Innefattar: funktioner att röra en enstaka eller flera leder, ryggrad, skuldra, armbåge, handled, höft, knä, fotled, 

småleder i hand och fot; allmän ledrörlighet; funktionsnedsättningar såsom överrörlighet i leder, stela leder, frusen 
skuldra, artrit. 

 
Muskeltonusfunktioner (b735) 
Funktioner vad avser den spänning som finns i muskler i vila och det motstånd muskler bjuder vid passiva 
rörelser. 
Innefattar: funktioner vad avser muskeltonus i enskilda muskler och muskelgrupper, muskler 

i en extremitet, i ena sidan av kroppen, i nedre kroppshalvan, i alla extremiteter, i bålen och i kroppens samtliga 
muskler; funktionsnedsättningar som t.ex. minskad muskeltonus, ökad muskeltonus, spasticitet. 

 
Smärta i en kroppsdel (b2801) 
Förnimmelse av obehaglig känsla som tyder på möjlig eller faktisk skada i någon kroppsstruktur som upplevs i en 
eller flera delar av kroppen. 

 
Handens finmotoriska användning (d440) 
Att genomföra koordinerade handlingar för att hantera föremål, plocka upp, behandla 
och släppa dem genom att använda hand, fingrar och tumme såsom krävs för att plocka upp ett mynt från ett 
bord, slå ett telefonnummer eller trycka på en knapp. 
Innefattar: att plocka upp, gripa, hantera och släppa. 

 
Rörlighet i en enstaka led (b7100) 
Funktioner för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i en led. 
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F6 
 
Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 
3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora 
svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling 
 

 
 
Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion. 
 
Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. 
Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den 
mellan tänderna. 

 
Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder 
 
Smärtförnimmelse (b280) 
Förnimmelse av obehaglig känsla som tyder på tänkbar eller faktisk skada i någon del av kroppens struktur. 
Innefattar: förnimmelser av generell eller lokal smärta i en eller flera kroppsdelar, smärta 
i ett dermatom (hudsegment), huggande, brännande, molande smärta och värk; funktionsnedsättningar såsom 
myalgi (muskelsmärta), analgesi (okänslighet för smärta) och 
hyperalgesi (överkänslighet för smärta). 

 
Annan specificerad och ospecificerad förnimmelse av smärta (b289) 
Smärta i munslemhinnan på grund av sår. 

 
Rörlighet i en enstaka led – gapförmåga (b7100) 
Funktioner för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i en led. 

 
Att företa en enstaka uppgift självständigt (d2102) 
Att förbereda, påbörja och ordna tid och rum för en enkel eller sammansatt uppgift och att hantera och utföra 
uppgiften på egen hand och utan stöd av andra. 

 
Att klara daglig rutin (d2301) 
Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera och klara dagliga rutiner eller 
plikter. 
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F7 
 
Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 
3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter 
att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling 
 

 
 
Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion. 
 
Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. 
Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den 
mellan tänderna. 

 
Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder 
 
Att svälja (b5105) 
Funktion att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till magsäcken med lämplig frekvens 
och hastighet. 
Innefattar: dysfagi (svårighet att svälja) lokaliserad till mun, svalg eller matstrupe; funktionsnedsättning vid 
passage av föda genom matstrupen. 

 
Rörlighet i en enstaka led – gapförmåga (b7100) 
Funktioner för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i en led. 

 
Hud på huvudet och i halsregionen (s8100) 
Fibrotiserad orofacial vävnad. 

 
Att vända eller vrida händer eller armar (d4453) 
Att använda fingrar, händer och armar för att rotera, vända eller böja ett föremål som krävs för att använda 
verktyg och redskap. 

 
Handens finmotoriska användning (d440) 
Att genomföra koordinerade handlingar för att hantera föremål, plocka upp, behandla 
och släppa dem genom att använda hand, fingrar och tumme såsom krävs för att plocka upp ett mynt från ett 
bord, slå ett telefonnummer eller trycka på en knapp. 
Innefattar: att plocka upp, gripa, hantera och släppa. 
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F8 
 
Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 
Amyotrofisk lateralskleros – ALS – enbart diagnosen behöver styrkas på läkarintyget, ingen ytterligare 
bedömning behövs.  
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F9 
 
Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 
3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta 
munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling 
 

 
 
Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion. 
 
Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. 
Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den 
mellan tänderna 

 
Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder 
 
Att svälja (b5105) 
Funktion att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till magsäcken med lämplig frekvens 
och hastighet. 
Innefattar: dysfagi (svårighet att svälja) lokaliserad till mun, svalg eller matstrupe; funktionsnedsättning vid 

passage av föda genom matstrupen. 

 
Rörlighet i en enstaka led – gapförmåga (b7100) 
Funktioner för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i en led. 

 
Muskelkraftsfunktioner (b730) 
Funktioner vad avser den styrka som genereras vid sammandragning av en muskel eller muskelgrupper. 
Innefattar: funktioner som rör styrka i specifika muskler och muskelgrupper, muskel i en extremitet, i ena sidan av 
kroppen, i nedre kroppshalvan, i alla extremiteter, i bålen och i kroppens alla muskler; funktionsnedsättningar 
såsom pares, paralys, monoplegi, hemiplegi, paraplegi, tetraplegi och akinesi. 

Skallben (s7101) 
Förlust av delar av mandibeln eller maxillan.  
 

Skallben (s7101) 
Medfödda eller förvärvade defekter, deformiteter eller kranofaciala missbildningar.  
 

Hud på huvudet och i halsregionen (s8100) 
Fibrotiserad orofacial vävnad. 
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F10 
 
Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 
3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta 
munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling 
 

 

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion. 
 
Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. 
Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den 
mellan tänderna 

 
Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder 
 
Perceptuella funktioner (b156) 
Specifika psykiska funktioner för att känna igen och tolka sinnesstimuli. 
Innefattar: funktioner av auditiv och visuell perception, lukt, smak samt taktil och visuospatial perception såsom 
vid hallucinering eller illusion.  

 
Att svälja (b5105) 
Funktion att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till matsäcken med lämplig frekvens och 
hastighet.  
Innefattar: dysfagi (svårighet att svälja) lokaliserad till mun, svalg eller matstrupe; funktionsnedsättning vid 
passage av föda genom matstrupen.  

 
Andra specificerade muskelkraftsfunktioner (b7308) 
Funktioner vad avser den styrka som kan genereras vid sammandragning av en muskel eller muskelgrupper i 

ansikte eller tunga. 

Kraft i musklerna i en extremitet (b7301) 
Funktioner vad avser den styrka som genereras genom sammandragning av muskel eller muskelgrupper i arm 
eller ben.  
 

Att tillämpa kunskap (d179) 
Att ha en förmåga att förstå och använda kunskap för att främja den egna hälsan. 
 

Högre kognitiva funktioner (b164) 
Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom 
beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om 
vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner. 
Innefattar: funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; 
begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet. 
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Att företa en enstaka uppgift självständigt (d2102) 
Att förbereda, påbörja och ordna tid och rum för en enkel eller sammansatt uppgift och att hantera och utföra 
uppgiften på egen hand och utan stöd av andra. 

 
Att klara daglig rutin (d2301) 
Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera och klara dagliga rutiner eller 
plikter. 
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F11 
 
För att betecknas som en sällsynt diagnos ska sjukdomen eller tillståndet, enligt de svenska 
kriterierna, finnas hos högst 100 personer per miljon invånare och leda till omfattande 
funktionsnedsättning. Vägledning om sällsynta diagnoser ges genom Socialstyrelsens 
kunskapsdatabas ”Ovanliga diagnoser”. 
 
Sällsynta diagnoser kan delas upp i två kategorier; 
 

1. Utan orofaciala symptom 
2. Med orofaciala symptom 

 
Om personen saknar orofaciala symptom krävs en medicinsk bedömning av patientens hälsotillstånd 
baserat på exempelvis relevanta ICF-koder. Läkarintyget ska dock enbart beskriva det medicinska 
hälsotillståndet, inte eventuella odontologiska problem.  
 
Om personen har orofaciala symptom med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå 
tandvårdsbehandling ska dessa beskrivas kort och koncist i ruta 4.  
 

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: 
 

3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta 
munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling 
 

 
 
Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion. 
 
Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. 
Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den 
mellan tänderna 

 

 

 

 


