Om tandvårdsstöd
Inom tandvården finns flera tandvårdsstöd som ger ekonomisk ersättning vid
behandlingar och undersökningar. Här kan du se vilket eller vilka stöd som du
har rätt till.
Statliga tandvårdsstöd

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) har alla svenska medborgare rätt till. Är du 20-29 eller över 75 år får
du 300 kronor i bidrag och är du 30-74 får du 150 kronor per år. Summan dras av från det du betalar
i samband med tandvårdsbesöket.
Högkostnadsskydd har också alla svenska medborgare rätt till. Utgår med 50 procent när de sammanlagda referenspriserna (eller våra priser om de är lägre) uppgår till mellan 3 000 och 15 000 kronor.
För summor över 15 000 kronor utgår 85 procent i stöd. Högkostnadsskyddet gäller för all behandling som görs under en tolvmånadersperiod.
Särskilt tandvårdsbidrag (STB) riktar sig till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som
medför risk för försämrad tandhälsa. Bidraget är 600 kr per halvår och gäller vid undersökning, förebyggande tandvård eller abonnemangstandvård. I de flesta fall krävs läkarintyg, intyget uppvisas för
tandläkare eller tandhygienist.
Du har rätt till STB om du har:
• Cystisk fibros
• Ulcerös kolit
• Crohns sjukdom
• Sjögrens syndrom
• Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
• muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näsa-, mun-, eller halsregion
• kol, obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
• tarmsjukdom
• frätskador på tänderna och anorexia nevrosa, bulimia nevrosa eller gastroesofageal refluxsjukdom.
• svårinställd diabetes
• genomgår dialysbehandling
• immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
• har gjort en organtransplantation.

SAKNAR DU TANDVÅRDSKONTAKT?
Vill du boka tid för besök? Kontakta
folktandvårdskliniken i din hemkommun.
Telefon- och adressuppgifter hittar du på
www.liv.se/tandvard.

Läs om landstingets tandvårdsstöd på baksidan
www.liv.se/tandvard

Landstingets tandvårdsstöd

Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (så kallad S-tandvård). Det finns en del sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar
då som sjukvård. I vissa fall krävs ett läkarintyg. Förhandsbedömning krävs vid all S-tandvård.
Du kan få stödet:
• när du söker tandvård till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning
• om du får tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet.
• om du får behandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall
• om du genomgår en behandling med kirurgiska ingrepp där fullständig infektionssanering är ett
medicinskt krav
• om du på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan
• om det finns misstanke om ett odontologiskt samband med din grundsjukdom
• om du samtidigt genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun-, och halsregionen
• om du lider av långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom).
• om du utreds och behandlas för allvarlig sömnapné
• om du genomgår behandling för extrem tandvårdsrädsla
• om du får fyllningar utbytta på grund av avvikande reaktioner mot dentala material
• om du söker tandvård för att få fyllningar utbytta som led i medicinsk rehabilitering i samband
med långvariga sjukdomssymptom.
Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). Om du har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kostar tandvården som sjukvård. För att du ska få del av stödet krävs
ett läkarintyg och att du visar upp ett blått tandvårdskort.
Du kan få stödet:
• om du har en svår psykisk funktionsnedsättning
• om du har Parkinsons sjukdom
• om du har multipel skleros
• om du har cerebral pares
• om du har reumatoid artrit
• om du har systemisk lupus erythematosus
• om du har sklerodermi
• om du har amyotrofisk lateralskleros
• om du har en orofacial funktionsnedsättning
• om du har symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller
hjärnblödning (stroke)
• om du har en sällsynt diagnos.
Tandvård vid stort omvårdnadsbehov (N-tandvård). För att få stödet krävs ett intyg från kommunen och
att du visar upp ett grönt tandvårdskort. Gäller för personer som:
• omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS lagen)
• har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser som kommunen har hälso- och
sjukvårdsansvar för enligt 18§ första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
• får hälso- och sjukvård i hemmet.
• är bosatt i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som beskrivs ovan.

www.liv.se/tandvard

