Har du rätt till billigare tandvård?
Region Norrbottens tandvårdsstöd – 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. Region Norrbotten
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 sjukvårdsavgift.
I den här broschyren hittar du information om vilka grupper som omfattas av regionens
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 Region Norrbottens tandvårdsstöd får den göras
enligt reglerna för det statliga tandvårdsstödet.
I broschyren har vi även tagit med det särskilda tandvårdsbidraget som hanteras av Försäkringskassan. Du hittar den informationen under rubriken ”Särskilt tandvårdsbidrag”.

Val av vårdgivare
Du kan själv välja om du vill gå till Folktandvården eller till en privat vårdgivare. Vid tandvård
under kortvarig sjukdomsbehandling krävs i vissa fall att du får din behandling på specialisttandvården.

3

Uppsökande verksamhet och nödvändig
tandvård för vissa äldre och personer med
funktionshinder
Gäller för den som:
yy omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
yy

har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
a) kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt hälso- och
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 demenssjukdom.

För att få rätt till tandvårdsstödet krävs ett intyg. Detta utfärdas av personer som
utbildats av Region Norrbotten. 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. Om underlaget godkänns av regionen utfärdas ett tandvårdskort. Detta kort tas
med vid besök i tandvården för att styrka rätten till viss tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.
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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.

Nödvändig tandvård
Nödvändig tandvård innebär att du får tandvård i syfte att behandla smärta och obehag i
munnen och för att du ska kunna äta och dricka utan större problem.
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Tandvård som led i
kortvarig sjukdomsbehandling
Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som ett led i
sjukdomsbehandlingen. Det är bara den tandvård som har samband med sjukdomen eller
sjukdomsbehandlingen som ingår. Detta stöd förutsätter i de flesta fall remiss från läkare.
Stödet omfattar tandvård:
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yy

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

yy

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

yy

till följd av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall

yy

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

yy

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

yy

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

yy

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

yy

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

yy

på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné.

yy

för extremt tandvårdsrädda personer

yy

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

yy

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

yy

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

svår psykisk funktionsnedsättning

yy

parkinsons sjukdom

yy

multipel skleros

yy

cerebral pares

yy

rheumatoid artrit

yy

systemisk lupus erythematosus

yy

sklerodermi

yy

amyotrofisk lateralskleros

yy

orofacial funktionsnedsättning

yy

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

yy

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

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
sjukdomen påverkar din möjlighet att sköta munhygienen och vilka problem som kan
uppstå vid tandvårdsbehandling. Tandvårdskort utfärdas av regionen efter bedömning av
läkare. Kortet tas med vid besök i tandvården för att styrka rätten till viss tandvård till
hälso- och sjukvårdsavgift. I detta stöd ingår tandvård som syftar till att hålla munnen fri
från infektioner. Detta kan vara tex undersökningar, lagningar, sjukdomsförebyggande
åtgärder och rotfyllningar. Avtagbara proteser kan också ingå men inte fasta proteser
som kronor, broar och implantat.
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Särskilt tandvårdsbidrag
Hanteras av försäkringskassan och ges till personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av förebyggande tandvård. STB innebär 600 kr per
halvår som kan användas till förebyggande tandvård och undersökning vid:
yy

Ulcerös colit

yy

Chrons sjukdom

yy

Tarmsvikt

yy

Cystisk fibros

yy

Sjögrens syndrom

yy

Muntorrhet pga strålning inom öron-, näs-, mun- eller hals regionen

yy

Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling

yy

Genomgått organtransplantation

yy

KOL med ordinerad syrgas eller näringsdryck

yy

Nedsatt immunförsvar pga läkemedelsbehandling

yy

Frätskador på tänderna vid anorexi, bulimi eller gastroesofgeal refluxsjukdom

yy

Svårinställd diabetes

yy

Dialysbehandling

Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer din rätt till bidrag som sedan dras direkt från
tandvårdsräkningen. Ofta krävs läkarintyg, ibland medicinlista och mätning av salivmängden.
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Foton: Petra Isaksson
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RN-1911/2836

Mer information finns på 1177.se/tander

norrbotten.se
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