Särskilt
tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag till
dig som har en sjukdom eller funktionhinder
som medför en risk för att din tandhälsa
försämras.

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsätt
ning som gör att du har ett ökat behov av tandvård
kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkrings
kassan. Bidraget kan användas till förebyggande
tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning
och tandrengörning.

Hur stort är det särskilda
tandvårdsbidraget?
Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor
per halvår. Bidraget går att dela upp. Du kan till
exempel ta ut 200 kronor vid ett besök och 400
kronor nästa besök. Du kan däremot inte spara det
särskilda tandvårdsbidraget utan den 1 januari och
den 1 juli varje år börjar en period.

Hur ansöker jag?
Tala med din tandläkare eller tandhygienist. I
många fall kan en vårdgivare som känner dig väl
som patient avgöra om du har rätt till särskilt
tandvårdsbidrag. Men beroende på vilken sjukdom
eller funktionsnedsättning du har kan det behövas
ett läkarintyg. För vissa diagnoser kan behövas en
läkemedelsförteckning och ibland ett salivprov.
Din vårdgivare kan upplysa om vilket intyg just du
behöver.
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Efter att din vårdgivare fastställt att du har rätt till
särskilt tandvårdsbidrag dras bidraget av från din
tandvårdsavgift. Försäkringskassan betalar sedan
ut bidraget direkt till vårdgivaren.
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Exempel

Erika har Sjögrens syndrom. Hon har besökt
sin husläkareoch fått ett läkarintyg som visar
att hon har en sjukdom som medför risk för för
sämrad tandhälsa. Vid sitt nästa tandläkarbesök
i februari visar hon upp sitt läkarintyg. Erikas
tandläkare bedömer att Erika har rätt till särskilt
tandvårdsbidrag och frågar Erika om hon vill an
vända det som betalning för sin tandvård. Erika
väljer att använda 400 kronor av bidraget. Erikas
tandläkare drar av 400 kronor på Erikas tand
vårdskostnad. Tandläkaren upplyser Erika om
att hon har kvar 200 kronor i särskilt tandvårds
bidrag. Det beloppet kan Erika använda fram till
och med den 30 juni.

Vilka sjukdom eller funktions
nedsättningar ger rätt till särskilt
tandvårdsbidrag?
Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du:
• är muntorr på grund av långvarig läkemedels
behandling,
• är muntorr på grund av strålbehandling i öron-,
näs-, mun- eller halsregionen,
• har Sjögrens syndrom,
• har kronisk obstruktiv lungsjukdom och har
ordinerats syrgas eller näringsdryck,
• har cystisk fibros,
• har ulcerös colit,
• har Crohns sjukdom,
• har tarmsvikt,
• har frätskador på tänderna och anorexia
nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal
refluxsjukdom,
• har svårinställd diabetes,
• genomgår dialysbehandling,
• är immunosupprimerad på grund av läke
medelsbehandling, eller
• har genomgått en organtransplantation.
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Vad gör jag om min tandläkare
inte tycker att jag ska få särskilt
tandvårdsbidrag?
Om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att
du inte har rätt till särskilt tandvårdsbidrag men
du anser att du har det kan du begära förhands
prövning hos Försäkringskassan. Om du vill
ansöka om förhandsprövning ska du skicka in
blanketten FK 7023 Ansökan om förhandsprövning
STB.

Ersättning från
högkostnadsskyddet
Om du använder det särskilda tandvårdsbidraget
för att betala en behandling räknas bidraget inte in
i högkostnadsskyddet.
Exempel

Amir besöker tandläkaren för en undersökning.
Vid undersökningen ser tandläkaren att Amir
behöver en konstgjord tand i form av en krona. I
Amirs behandling ingår åtgärder till ett samman
lagt referenspris* av 5 500 kr. Det betyder att
Amir kan få ersättning från högkostnadsskyddet,
eftersom gränsen går vid 3 000 kronor.
Amir har Chrons sjukdom och kan använda
sitt särskilda tandvårdsbidrag för att betala för
en undersökning som är del av kostnaden för
behandlingen. Om han gör det dras bidraget av
vid beräkningen av ersättning från högkostnads
skyddet. Om Amirs bidrag är 600 kronor beräk
nas alltså ersättningen från högkostnadsskyddet
utifrån 4 900 kronor i stället för 5 500 kronor.

Abonnemangsavtal
Du får använda det särskilda tandvårdsbidraget
som delbetalning för abonnemangstandvård.
Exempel

Arja har tecknat ett abonnemangsavtal med sin
tandläkare. Hon betalar 290 kr varje månad för
sitt abonnemang. Arja har rätt till särskilt tand
vårdsbidrag som hon använder när hon betalar
för abonnemanget. Tandvårdsbidraget betalas
ut direkt till tandläkaren. Arjas årskostnad för
abonnemanget blir 2 280 kronor (290 x 12 – 1200
= 2 880).
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* Alla tandvårdsåtgärder som ingår i högkostnadsskyddet har
ett referenspris som ersättningen beräknas utifrån.
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Mer information
Se också broschyren Om du behöver tandvård. Det
finns också flera andra faktablad om tandvård:
• Allmänt tandvårdsbidrag
• Högkostnadsskyddet
• Abonnemangstandvård
• Tandläkarens ansvar gentemot dig som patient
Behöver du information om tandvård utom
lands kan du läsa faktabladet Söka tandvård i
EU/EES. Du hittar allt informationsmaterial
hos Försäkringskassan och på vår webbplats
www.forsakringskassan.se.
På vår webbplats kan du också enkelt och snabbt
sköta en del ärenden med hjälp av våra själv
betjäningstjänster.
På vår telefon för självbetjäning 020-524 524 kan
du beställa intyg, blanketter och broschyrer. Du
kan också göra vissa anmälningar.
Frågor?
Har du frågor kan du använda Hanna, vår digitala
assistent på webben. Hon svarar på de vanligaste
frågorna om våra försäkringar och tjänster och
vägleder dig till rätt information. Du kan också
ringa direkt till vårt Kundcenter 0771-524 524 och
till vår texttelefon 90 160.
Försäkringskassan kontrollerar
Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter
som du lämnar. Det kan gälla inkomst, frånvaro
från arbete, civilstånd eller var du bor. Vi har
informationsutbyte med andra myndigheter
och samkör våra register med uppgifter från
bland andra CSN, arbetslöshetskassorna och
Skatteverket.
Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller
låta bli att anmäla förändringar som kan
påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt.
Försäkringskassan polisanmäler alla misstänkta
bidragsbrott.

