
Tandvårdsstöd
för vuxna
En översikt över vilka regler som gäller.  





Tandvårdsstöd
Alla som bor och är folkbokförda i Sverige samt anslutna till svensk 
försäkringskassa, har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med 
det år man fyller 24 år. Stödet administreras av Försäkringskassan. 
Barn- och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna  
administreras via regioner. 

Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan
Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Från den första juli det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tand-
vårdsbidrag.
De här beloppen gäller från den 15 april 2018:
• 24‒29 år: 600 kronor per år
• 30‒64 år: 300 kronor per år 
• 65 år och över: 600 kronor per år 

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Bidraget brukar 
vanligtvis dras av när du ska betala. Du kan spara bidraget från ett år till
nästa och använda två bidrag under ett år, antingen samtidigt eller vid två 
olika tillfällen. Men det går inte att spara eller använda mer än två bidrag 
i taget.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna 
kan du behöva förebyggande tandvård. Då kan du ha rätt till särskilt
tandvårdsbidrag, (STB). 

Särskilt tandvårdsbidrag kan du få om du har:
• cystisk fibros (CF)
• lungsjukdomen KOL och behandlas med syrgas eller näringsdryck



•  tarmsjukdomarna ulcerös kolit, Crohns sjukdom och tarmsvikt
   (och behandlas med näringslösning)
• frätskador på tänderna och har anorexi, bulimi eller refluxsjukdom
•  diabetes som ar svår att ställa in
• dialysbehandling
• nedsatt immunförsvar efter organtransplantation eller läkemedels- 
    behandling
• långvarig behandling med läkemedel (då krävs ett salivtest 
    som utförs på din tandvårdsklinik)
• strålbehandling
• Sjögrens syndrom

För att tandläkaren eller tandhygienisten ska veta att du har rätt till
särskilt tandvårdsbidrag ska du visa ett läkarintyg på den sjukdom du har. 
Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och pengarna 
dras av på summan när du ska betala för ditt tandvårdsbesök.

Särskilt tandvårdsbidrag kan du bara få för förebyggande tandvård. 
För andra behandlingar hos tandvården betalar du som vanligt.
Mer information hittar du på forsakringskassan.se

Högkostnadsskydd för tandvård (inom det statliga tandvårdsstödet)

För att tandvården inte ska kosta för mycket finns ett högkostnadsskydd 
som innebär att du får hjälp efter en viss summa. Du kan använda dig av 
högkostnadsskyddet från och med den första januari det år du fyller 24. 

Lite förenklat fungerar högkostnadsskyddet så att du betalar hela
kostnaden för din tandvård upp till 3 000 kronor, sedan får du tand-
vårdsstöd för delar av kostnaderna över den summan. Kostnaderna  
beräknas utifrån ett referenspris som staten fastställer.



Tandvårdskostnad         Du som patient              Försäkringskassan 
(referenspris):             betalar:            betalar:
3 001‒15 000            50 procent           50 procent
över 15 000            15 procent           85 procent

 
Regionens tandvårdsstöd 
Det finns stöd till dig som har ett stort behov av personlig omvårdnad, 
har en långvarig sjukdom alternativt funktionsnedsättning eller har behov 
av tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Gemensamt för 
dessa personer är att de får tandvård till samma avgift som hos övrig  
hälso- och sjukvård och ingår därmed i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Nödvändig tandvård (N-tandvård)
Om du behöver särskild hjälp med tandvård på grund av ett långvarigt
och stort omvårdnadsbehov kan du få så kallad nödvändig tandvård. 
Det kan till exempel vara kommunsjuksköterskan, distriktssköterskan 
eller biståndshandläggaren som bedömer om du har ett omvårdnads- 
behov och skriver ett underlagsintyg som ger rätt till särskild hjälp med 
tandvård.

De skickar in underlagsintyget till Enheten för tandvårdsstyrning som i 
sin tur utfärdar dig ett digitalt N-tandvårdskort. Visa ditt ID och berätta 
om tandvårdskortet hos din tandläkare/tandhygienist så får du nödvändig 
tandvård till samma avgift som hos övrig hälso- och sjukvård. 
Du som är 85 år och äldre betalar ingen avgift alls.

När kommunsjuksköterskan, distriktssköterskan eller biståndshandläggaren 
skriver ett underlagsintyg för dig blir du också tillfrågad om du vill ha 
en munhälsobedömning. Om du tackar ja till munhälsobedömningen 
kommer en tandhygienist hem till dig en gång per år for att bedöma din 
munhälsa. Den enkla bedömningen är kostnadsfri. Tandhygienisten kan 
också utbilda de personer som hjälper dig. De får då veta vad ni tillsam-
mans kan göra för att du ska slippa besvär med tänderna. Utbildningen 
är kostnadsfri. 



Mer information om N-tandvård hittar du under ”Tandvård om du har 
stort behov av omvårdnad” på 1177.se/blekinge

Långvarig sjukdomsbehandling eller funktionsnedsättning 
(F-tandvård) 
Om du har stora svårigheter att sköta munhygienen på grund av en
långvarig sjukdomsbehandling eller funktionsnedsättning kan du ha
rätt till tandvårdsstöd:
• Psykisk sjukdom som leder till svårigheter att sköta munhygienen
• Sjukdomar i nervsystemet som Parkinsons sjukdom, multipel skleros  
 (MS) och amyotrofisk lateral skleros (ALS)
• De reumatiska sjukdomarna ledgångsreumatism (RA), sklerodermi
    och systemisk lupus erythematosus (SLE)
• Missbildningar eller skador i käkarna
• Funktionsnedsättning efter stroke
• Ovanliga diagnoser 

Du eller din läkare måste skicka in ett läkarintyg till Enheten för tand-
vårdsstyrning på Region Blekinge. Om du har rätt till tandvårdsstöd blir 
du berättigad ett digitalt F-tandvårdskort. Visa ditt ID och berätta om 
tandvårdskortet hos din tandläkare/tandhygienist så får du bastandvård till 
samma avgift som hos övrig hälso- och sjukvård. Du som är 85 år och äldre 
betalar ingen avgift alls.

Mer information om F-tandvård hittar du under ”Tandvård om du har en 
sjukdom eller funktionsnedsättning” på 1177.se/blekinge 

Kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård)

Det år bara den tandvård som har samband med sjukdomen eller sjuk-
domsbehandlingen som ingår, det gäller under en kortare tid och alltid
efter prövning hos bedömningstandläkaren. Övrig tandvård får du betala 
själv. Mer information om S-tandvård hittar du under ”Tandvård som en 
del av behandling av sjukdom” på 1177.se/blekinge. 



På 1177.se kan du läsa om olika tandproblem och hur de kan 
behandlas. Du hittar tips på vad du kan göra för att förebygga 
besvär, och får veta mer om hur du skaffar frisktandvårdsavtal. 

1177.se ger svar på de flesta frågor du kan tänkas  
ha om mun- och tandhälsa. Vad händer egentligen vid en  
rotfyllning? Kan du få ont i tänderna efter en tandblekning?  
Hur slutar jag gnissla tänder?

Läs mer om hur du bäst  
tar hand om dina tänder



Kontakta oss  
om du har frågor!
Om du vill veta mer kan du prata med
personalen på din tandvårdsklinik.

På 1177.se kan du läsa mer om munhälsa, 
hur du bäst tar hand om dina tänder och 
hur olika behandlingar går till. Där hittar 
du också allt du behöver veta om olika 
rättigheter, avgifter och regler samt  
kontaktuppgifter till Folktandvården  
Blekinges kliniker.
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