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SÅ HÄR SÖKER DU STÖDEN
1. Du behöver ett läkarintyg (SOSFS 2012:16) för att ansöka om ett särskilt tandvårdsbidrag. Du lämnar sedan läkarintyget till din tandläkare eller tandhygienist.
Blankett för särskilt tandvårdsbidrag (STB):
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-lakarintyg-sarskilt-tandvardsbidrag.pdf

2. Du behöver även ett läkarintyg för att ansöka om F-tandvård. Det ifyllda läkarintyget
(SOSFS 2012:17) skickas till Region Skåne som bedömer om du får stödet.
Blankett för F-tandvård (blått kort):

http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-sjukdom-funktionsnedsattning-tandvard.pdf

3. Beställningen av ditt tandvårdintyg (grönt kort) görs exempelvis av kommunens
biståndshandläggare, sjuksköterska, LSS-handläggare eller personal inom psykiatrin.
Du som blir berättigad får numera inget fysiskt tandvårdsintyg utan blir endast
registrerad i Region Skånes digitala IT-stöd. Felaktigt utfärdade intyg kan återkallas
av Region Skåne. För mer information: http://vardgivare.skane.se/tandvard

VAD KOSTAR DET?
Avgiften för den nödvändiga tandvården läggs samman med andra avgifter inom
sjukvården. Det innebär att dina kostnader ingår i hälso- och sjukvårdens
högkostnadsskydd.

VILL DU VETA MER
Mer information om det särskilda tandvårdsbidraget
(STB) får du genom att kontakta din läkare,
tandläkare eller Försäkringskassan.
Har du frågor om F-tandvård kontaktar du din
läkare eller Enheten för tandvårdsstyrning i
Region Skåne. Din kontakt inom psykiatrin
kan ge dig mer information om tandvårdsintyget.

Region Skåne
Koncernkontoret
Enheten för tandvårdsstyrning
291 89 Kristianstad
tel: 044-309 30 00
e-post: enhet.tandvard@skane.se
www.skane.se

Tandvårdsstöd för
en bättre munhälsa
– för psykiskt funktionshindrade

OLIKA
TANDVÅR
DSSTÖD

Du kan få ekonomiskt stöd

för dina tänder och din munhälsa
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En god munhälsa är viktigt för allmänhälsan, välbefinnandet och livskvalitén. För dig som har ett psykiskt funktionshinder är det extra viktigt att
du sköter om din munhälsa och dina tänder. Därför finns det olika sorters
ekonomisk hjälp att få för att bekosta din tandvård.

En patientgrupp som omfattas av STB är de som är muntorra på grund av
långvarig läkemedelsbehandling. Bidraget gäller enbart för förebyggande tandvård.
För att styrka diagnosen krävs ett läkarintyg på en särskild blankett framtagen av
Socialstyrelsen. Läkarintyget lämnas till din behandlande tandläkare eller tandhygienist.

1. Särskilt tandvårdsbidrag (STB) innebär att du får hjälp
med förebyggande tandvård.
2. F-tandvård (blått kort) gör att delar av din tandvård
omfattas av högkostnadsskyddet.

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG
Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som ökar risken
för försämrad tandhälsa kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB).
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3. Tandvårdsintyg (grönt kort) innebär att du har rätt till en
årlig munhälsobedömning i hemmet samt att delar av din tandvård
omfattas av högkostnadsskyddet.

F-TANDVÅRD, BLÅTT KORT
Om du på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har stora svårigheter att sköta din munhygien eller genomgå en tandvårdsbehandling kan du vara berättigad till F-tandvård. Det innebär att viss tandvård ingår i hälso- och sjukvårdens
avgiftsystem. Fasta protetik som exempelvis kronor, broar och implantat ingår inte.
En patientgrupp som omfattas av F-tandvård är personer med svår psykisk funktionsnedsättning. En bedömning görs om hur sjukdomen påverkar möjligheten att
sköta den egna munhygienen och vilka problem som kan uppstå vid tandvårdsbehandling.
För att styrka sjukdom eller funktionsnedsättning krävs ett läkarintyg på en blankett
framtagen av Socialstyrelsen. Du som är folkbokförd i Skåne ska skicka läkarintyget
till Region Skåne.

Du får tillgång till de olika tandvårdsstöden genom att ansöka om dem.
Eftersom stöden beviljas av olika instanser söker du dem var för sig.
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TANDVÅRDSINTYG, GRÖNT KORT
Om du har en psykossjukdom eller annan svår psykisk störning kan du vara
berättigad till ett tandvårdsintyg. Det krävs att sjukdomen varat längre än ett år
och att den medfört en omfattande funktionsnedsättning som påverkar din dagliga
livsföring. Det innebär att du behöver socialt stöd och omsorg i kombination med
psykiatrisk och/eller somatisk vård.
Rätten till tandvårdsstödet baseras på en psykiatrisk diagnos i kombination med
funktionsnedsättningens omfattning. Tandvårdsstödet ges oavsett boendeform. Din
personliga ekonomi eller munstatus påverkar inte beslutet.
Tandvårdsintyget innebär att du har rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning per
år och nödvändig tandvård. Munhälsobedömning är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. Den utförs av en tandhygienist i hemmet eller i
det särskilda boendet. Du väljer själv vilken tandläkare eller tandhygienist som ska
utföra den nödvändiga tandvården.

