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Information angående beslutat tandvårdsintyg
Du har fått ett tandvårdsintyg vilket innebär att du en gång om året har rätt till att få en
kostnadsfri munhälsobedömning men också möjlighet till att få viss tandvård till hälso- och
sjukvårdens avgiftssystem.
När du besöker din tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska är det viktigt att du
meddelar att du har ett giltigt tandvårdsintyg. Det räcker att du uppvisar legitimation.
Varje år får du ett erbjudande om kostnadsfri munhälsobedömning. Om du tackar ja till detta
erbjudande får du en enklare bedömning av munhåla och tänder. Du får även råd och
instruktioner om hur du bäst ska sköta dina tänder och man kommer att bedöma om du har
behov av ytterligare tandvård.
Munhälsobedömningen utförs av tandvårdsföretaget Oral Care som har avtal med
Region Skåne.
Oral Care AB, Fredriksbergsgatan 7, 212 11 Malmö
Telefon 040-636 1140
Om du väljer att tacka nej till erbjudande om kostnadsfri munhälsobedömning har du
ändå möjlighet att få viss tandvård till hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.
Du kan välja vilken tandläkare du vill. Alla privata tandläkare erbjuder dock inte denna
typ av tandvård.
Istället för ordinarie tandvårdstaxa betalar du enbart patientavgift.
Från den dag man fyller 85 år betalar man ingen patientavgift. För övriga
gäller följande avgifter:
Specialisttandläkare
Allmän tandläkare
Tandhygienist/Tandsköterska

300kr
200kr
100kr

Patientavgiften hos tandvården räknas samman med avgifterna för hälso- och sjukvården och
ingår i högkostnadsskyddet. Det innebär att de sammanlagda patientavgifterna under en
tolvmånadersperiod kan för närvarande(beslutade av Regionfullmäktige 2015-12-02) som
högst bli 1100 kronor.
Vid eventuella frågor kontakta patientservice:
Öppettider: måndag – fredag 08:00 – 16:00
Telefonnummer: 0771-111 444, knappval 2
Kontaktformulär: http://www.skane.se/patientservice
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