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Har du rätt till billigare tandvård?
Landstingets tandvårdsstöd – få tandvård till sjukvårdskostnad
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Ta hand om din mun
En god munhälsa är viktig för att må bra och det höjer livskvaliteten. Landstinget
erbjuder olika tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som påverkar munhälsan. Stödet ger personer som riskerar att få eller
har stora tandvårdsbehov möjlighet att få tandvård till en rimlig kostnad.
I den här broschyren hittar du information om vilka grupper som omfattas av
landstingets olika tandvårdsstöd. Sjukvårdsavgift gäller för den tandvård som ingår
i stödet och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet.
Önskas annan tandvård än den som ingår i landstingets tandvårdsstöd går det att
betala för att få den enligt reglerna för det statliga tandvårdsstödet.

Landstingets tandvårdsstöd
Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för
vissa äldre och personer med funktionshinder.
Gäller för den som:

Uppsökande verksamhet
Består av en avgiftsfri munhälsobedömning i det egna hemmet som utförs av
en tandhygienist. Syftet är att ge råd och instruktion om dagliga rutiner för
munhygienen. Tandhygienisten bedömer också om det finns ett behov av
tandvård och utbildar omvårdnadspersonal.

•

omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Nödvändig tandvård

•

har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
a) kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt hälsooch sjukvårdslagen
b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
c) är bosatt i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller
omsorg som personer enligt a) eller b) ovan samt personer med
allvarlig psykisk sjukdom och personer med demens.

Målet med tandvården är att den ska medverka till en påtaglig förbättring av
förmågan att äta och dricka. Den ska motverka infektioner, smärta och obehag.
Fritt val av tandläkare gäller.

För att få rätt till tandvårdsstödet krävs ett intyg. Detta utfärdas av personer som
utbildats av landstinget. Vanligtvis är det kommunens biståndshandläggare,
LSS-handläggare, personer i LSS råd- och stödteam och enhetschefer/föreståndare i kommunens särskilda boenden. En annan möjlighet är att läkare,
distriktssköterska, socialsekreterare, kurator eller motsvarande som har tillgång
till journalhandlingar fyller i en ansökan åt den som söker tandvårdsstöd. När
underlaget godkänts av landstinget utfärdas ett tandvårdskort.
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Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling
Stödet omfattar tandvård:
•

till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte
missbildningen endast är av ringa omfattning

•

till följd av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet

•

till följd av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall

•

på patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling
där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav

•
•

Stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom
eller funktionsnedsättning.
Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar behövs ofta mer
och kostsam tandvård. Det kan bero på att sjukdomen medför ökad risk för
tandskador, svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvård.
Långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till tandvårdsstöd:
•

svår psykisk funktionsnedsättning

•

Parkinsons sjukdom

på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt
immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan

•

multipel skleros

•

cerebral pares

på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett
odontologiskt samband med patientens grundsjukdom

•

rheumatoid artrit

•

systemisk lupus erythematosus

•

sklerodermi

•

amyotrofisk lateralskleros

•

på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen

•

på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen
(orofaciala smärtsyndrom)

•

på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné

•

orofacial funktionsnedsättning

•

för extremt tandvårdsrädda personer

•

•

för patienter som får tandfyllningar utbytta på grund av avvikande reaktioner
mot dentala material

symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått
hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)

•

•

för patienter som får tandfyllningar utbytta som ett led i medicinsk rehabilitering

sällsynt diagnos som medfört orofaciala symtom, stora svårigheter att
sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling

•

för patienter som fått frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa,
bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är
medicinskt rehabiliterade.

Vilken tandvård som kan ingå varierar mellan de olika grupperna. Förhandsbedömning krävs och i vissa fall även läkarintyg.

Det räcker inte med att ha fått en diagnos på sin sjukdom eller sitt tillstånd för att
få tandvårdsstödet. Funktionsnedsättningen ska också bedömas, det vill säga hur
stora problemen är att klara sin munhygien eller genomgå tandvård. Tandvårdskort
utfärdas av landstinget efter bedömning av läkare. Kortet tas med vid besök i
tandvården för att styrka rätten till viss tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Mer information

nll.se
Du kan också ringa landstinget på telefon
0920-28 43 23, 28 42 32
för upplysning om olika tandvårdsstöd och vilka regler som gäller.
Det finns också statliga tandvårdsstöd som Försäkringskassan ansvarar för.
För information om deras olika bidrag: www.forsakringskassan.se

