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Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård.

Läs mer på 1177.se/tander

Har du en sjukdom eller funktions
nedsättning som påverkar dina tänder?
Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård.
Hjälpen består av två delar:
• Särskilt tandvårdsbidrag (STB) – för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av tandvård.
• Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
– för dig som har stora svårigheter att sköta din munhygien eller
genomgå tandvårdsbehandling.
Läs mer i den här broschyren.
Be sedan om hjälp med bedömning och intyg av din tandläkare
eller läkare.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
Vilka sjukdomar?
• Muntorrhet p g a långvarig läkemedelsbehandling
• Muntorrhet p g a strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
• Sjögrens syndrom
• KOL med ordinerad syrgas eller näringsdryck
• Cystisk fibros
• Ulcerös colit
• Crohns sjukdom
• Tarmsvikt
• Frätskador på tänderna vid anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom
• Svårinställd diabetes
• Dialysbehandling
• Nedsatt immunförsvar på grund av behandling med läkemedel
• Genomgått organtransplantation och har nedsatt immunförsvar på grund av medicinering

Vad behövs?
Det är din tandläkare eller tandhygienist som avgör om du har rätt till stödet. För vissa
diagnoserkan det räcka med att din sjukdom redan är dokumenterad i din tandvårds
journal. För andra diagnoser kan ett läkarintyg eller en läkemedelsförteckning behövas.
Om du inte har sjukdomar som bedöms vara livslånga får läkarintyget vara utfärdat högst tre
månader innan tandvårdsåtgärden påbörjas och måste förnyas vart fjärde år.

Hur går det till?
Du får intyget av din läkare. Sedan tar du själv med dig intyget till tandläkaren eller
tandhygienisten.

Vad gäller bidraget?
• Endast förebyggande tandvård
• Undersökningar, information och förebyggande behandling,
t ex rengöring och fluorbehandling.

Ett komplement
STB är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget.
Du har fortfarande rätt till allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Tidsbegränsning
STB utgår från Försäkringskassan med 600 kronor per halvår. Pengarna dras från
summan du betalar för ditt tandvårdsbesök. Du måste använda bidraget senast 30 juni
och 31 december innevarande år.

Tandvård vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning
För vem?
För dig som har mycket svårt att sköta munhygienen eller genomgå tandvårdsbehandling.

Vilka sjukdomar?
• Svår psykisk funktionsnedsättning
• Parkinsons sjukdom
• Multipel skleros, MS
• Cerebral pares, CP
• Reumatoid artrit, RA
• Systemisk lupus erythematosus, SLE
• Sklerodermi
• Amyotrofisk laterskleros, ALS
• Orofacial funktionsnedsättning med ät-, tal- eller sväljsvårigheter
• Symtom som kvarstår sex månader efter stroke
• Sällsynta diagnoser med eller utan orofaciala symtom
som innebär ät-, tal- eller sväljsvårigheter.

Vad behövs?
Du behöver ett särskilt läkarintyg där läkaren beskriver sjukdomen, funktionsnedsättningen och hur din förmåga att sköta munhygienen eller genomgå tandvårdsbehandling
påverkas. Enbart diagnosen räcker alltså inte. Tandvårdsstödet beviljas bara om läkaren
bedömer funktionsnedsättningen som svår eller fullständig.

Hur går det till?
Intyget skickas direkt av din läkare, dig själv, din tandläkare eller din tandhygienist
till tandvårdsenheten i landstinget eller i regionen.
• Läkarintyget är underlaget för landstingets/regionens beslut.
• Om du godkänns får du ett kort som intygar att du har rätt till viss tandvård
till hälso- och sjukvårdsavgift. Kortet ska du alltid visa upp vid tandvårdsbesök.

Vad gäller stödet?
Undersökningar, förebyggande vård, lagningar, behandling av tandlossningssjukdom,
rotfyllningar och utdragning av tänder. Stödet gäller även avtagbara proteser, men inte
fast protetik.
Vid godkänt stöd betalar du tandvården som sjukvård. Det betyder att avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård. På så vis ingår den i sjukvårdens
högkostnadsskydd.

Tala med din läkare eller tandläkare!
Mer information om den nya reformen:
www.1177.se/tander

För dem som verkligen behöver den.
11 77.se/tander
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