FORTSÄTTNING: STÖD TILL DIG SOM ÄR SJUK

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG
(STB)

Förutom ATB och högkostnadsskydd kan du som har
en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför
risk för försämrad tandhälsa även få STB. Följande
sjukdomar och funktionsnedsättningar kan ge rätt till
STB:
• Muntorrhet p.g.a. långvarig medicinering
• Muntorrhet p.g.a. strålbehandling mot huvud
eller hals

BARN OCH UNGDOMAR
KOSTNADSFRI
Tandvård för barn och ungdomar, till och med det år
de fyller 23 år, är kostnadsfri.
FRITT VAL
Barn 3-23 år kan gå hos Folktandvården eller privat
tandläkare. Vill ni byta, kontakta den tandläkare ni
vill att barnet ska gå hos.

• Sjögrens syndrom
• KOL som behandlas med syrgas/näringsdryck
• Cystisk fibros - CF

Mer information hittar du på
www.1177.se/tander.

• Ulcerös kolit
• Crohns sjukdom
• Tarmsvikt som behandlas med näringslösning

MIN TANDLÄKARE HETER:

• Frätskador p.g.a. ätstörning eller refluxsjukdom

......................................................................

• Svårinställd diabetes

MIN HYGIENIST HETER:

• Dialysbehandling

......................................................................

• Immunosuppression p.g.a.
läkemedelsbehandling
• Efter organtransplantation

TANDVÅRDSSTÖD

TELEFONNUMMER:
......................................................................

Du ber din läkare skriva ett läkarintyg.
STB är ett bidrag på 600 kr per halvår. Det gäller
enbart undersökning och förebyggande åtgärder. STB
dras av direkt vid betalning eller på räkningen. STB får
inte sparas, det måste utnyttjas under pågående halvår.

ÖVRIG TANDVÅRD
Om du vill ha mer tandvård än vad stöden STB,
S-, F- eller N-tandvård täcker, får du betala
vanlig tandvårdstaxa.

SPARA PÅ PENGAR OCH BESVÄR
Genom att regelbundet gå till tandläkaren/
tandhygienist och däremellan sköta din
munhygien, kan du spara både pengar och
besvär.
ATT UTEBLI KOSTAR FÖR ALLA
Om du inte kan komma på bokat besök, lämna
återbud i god tid så slipper du betala.

Läs mer om
tandvårdshjälpen
och tänder på
1177.se/tander

STÖD TILL DIG SOM ÄR SJUK, FUNKTIONSNEDSATT ELLER HAR STORT BEHOV AV PERSONLIG OMVÅRDNAD

GRÖNA RUBRIKER
Gröna rubriker avser bidrag som Försäkringskassan
har hand om. Mer information hittar du i deras
broschyr eller på forsakringskassan.se.

ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG
(ATB)

Gäller fr o m 1 juli det år du fyller 24 år.
ATB kan sparas i två år. Du kan då använda
2 bidrag vid betalning av en vårdperiod.
ATB dras av direkt på räkningen.
ÅLDERSGRUPP:

BIDRAGSBELOPP:

24-29 år
30-65 år
Över 65 år

600 kr per år
300 kr per år
600 kr per år

HÖGKOSTNADSSKYDD
Om du behöver göra större arbeten träder
dessutom ett högkostnadsskydd in.
ARBETSKOSTNAD:

DIN ANDEL:

3 000-15 000 kr
Arbete över 15 000 kr

50% av kostnaden
15 % av kostnaden

Högkostnadsskyddet regleras direkt på din
tandvårdsräkning.
Din tandläkares prislista kan avvika från
referensprislistan. Tandläkaren förklarar
mer om din behandlingskostnad.

S-TANDVÅRD

(KORTVARIG SJUKDOMSBEHANDLING)
Vid vissa typer av sjukdomstillstånd, kan du få
tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa.
Det gäller bara viss vård, under en kortare tid
och efter prövning.

F-TANDVÅRD

(LÅNGVARIG SJUKDOMSBEHANDLING)
Gäller dig som har stora svårigheter att sköta
munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling
p.g.a. långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Följande sjukdomar och funktionsnedsättningar kan
ge rätt till F-tandvård.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svår psykisk funktionsnedsättning
Parkinsons sjukdom
Multipel skleros, MS
Cerebral pares, CP
Reumatoid artrit, RA
Systemisk lupus erythematosus, SLE
Sklerodermi
Amyotrofisk lateralskleros, ALS
Orofacial funktionsnedsättning
Stroke, symptom som kvarstår sex månader
efter det att personen har fått hjärninfarkt
eller hjärnblödning
• Sällsynt diagnos
VEM SKA DU VÄNDA DIG TILL?
Du ber din läkare att skriva ett intyg. En särskild
blankett från Socialstyrelsen ska användas.
Läkarintyget skickas till:
Kundvalsenheten, tandvård
Dockanhuset, Region Kronoberg
351 85 Växjö
Du får därefter ett blått tandvårdskort.

N-TANDVÅRD

(STORT OMVÅRDNADSBEHOV)
Gäller dig som har ett stort och långvarigt
behov av hjälp med personlig omvårdnad. Din
biståndshandläggare kan bedöma om du tillhör
denna grupp.
Biståndshandläggaren skickar ansökan om intyg
till:
Kundvalsenheten, tandvård
Dockanhuset, Region Kronoberg
351 85 Växjö
Du får därefter ett grönt tandvårdskort.
Visa tandvårdskortet när du går till tandläkaren.
Du får då nödvändig tandvård till hälso- och
sjukvårdstaxa.
MUNHÄLSOBEDÖMNING
Tillsammans med det gröna tandvårdskortet
får du en fråga om du vill ha en
munhälsobedömning.
Om du tackar ja, kommer en tandhygienist till
dig för att bedöma din munhälsa. Det kostar
inget för dig.
UTBILDNING
Tandhygienisten kan också utbilda de
personer som hjälper dig. De får då veta hur
ni tillsammans kan göra för att du ska slippa
onödiga besvär med tänderna.
Det kostar inget för dig.

TANDVÅRDSKORT
ÄR EN VÄRDEHANDLING

