Vinjett Juristen
Tandvård vid sjukdom
Vid sjukdom är det lätt att även drabbas av problem med tänderna. Dessutom kan
sjukdomstillståndet innebära minskade inkomster och ökade utgifter varvid ekonomin
försämras. Vilken hjälp finns då att få så att du kan få tillgång till nödvändig tandvård?
Kvarvarande begränsningar efter en stroke kan innebära att tandhygienen blir lidande. Det kan
även vara fråga om att medicinering och andra omständigheter som leder till ökad muntorrhet.
Oavsett anledningen kan behovet av tandvård öka vid sjukdom och funktionshinder. För att
underlätta för de som drabbas av detta finns regler om tandvårdsstöd för vissa sjukdomar och
funktionshinder. Vi kommer i denna artikel ta upp de olika stöd som finns för att möjliggöra
att den som är funktionshindrad eller sjuk får den tandvård som denne behöver. Detta system
kan delas upp i två olika grupper. Dels det stöd som alla har rätt till och det stöd som endast
sjuka och funktionshindrade har rätt till.
Stöd till tandvård som i princip omfattar alla i Sverige.
Allmänt tandvårdsbidrag
Detta är ett generellt stöd som alla har rätt till från det år de fyller 20 år. Detta bidrag har du
rätt att använda en gång per år. Det är inte styrt till någon speciell insats utan är till för att
uppmuntra till förebyggande tandvård. Bidraget är 300 kr/år fram till och med det år då du
fyller 29 år och från det år du fyller 75 år. Vidare är det 150 kr/år från det år du fyller 30 till
det år du fyller 74 år.
Högkostnadsskydd
Denna stödform är till för att skydda dig mot höga kostnader. Det innebär att du endast betalar
en del av kostnaden vid större behandlingar. Detta för att möjliggöra för alla att kunna få mer
kostnadskrävande tandvård.
För funktionshindrade och sjuka finns F-tandvård och särskilt tandvårdsbidrag. De
kräver läkarintyg.
F-tandvård
Stroke är en av de diagnoser som kvalificerar till detta stöd för symtom som kvarstår sex
månader efter det att stroken inträffade. Det är till för den som har stora svårigheter att sköta
sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning. Även den som på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att
sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.
F-tandvård innebär att du betalar samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. Detta
ger att samma högkostnadsskydd och frikortet som vid sjukvård gäller för denna grupp. När
du betalt sammanlagt 1.100 kr är både sjukvården och tandvården utan avgift så länge ditt
frikort gäller.
F-tandvård ger dig rätt till en undersökning per kalenderår samt förebyggande och
regelbunden tandvård som lagning, rotfyllning eller utdragning. Avtagbara proteser ingår men
inte fasta broar, kronor och implantat.
För att få rätt till F-tandvård ska du prata med din läkare. Om du är berättigad ska läkaren
skriva ett särskilt intyg som beskriver din sjukdom och funktionsnedsättning. Blankett för
intyg om F-vård finns hos Socialstyrelsen. Många landsting har också blanketten på sin

hemsida. Läkaren intygar bland annat att personen har stora svårigheter att sköta sin
munhygien. Med detta menas att personen ska ha svår till fullständig funktionsnedsättning
avseende tandhygien. Alltså nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga. Intyg om F-tandvård gäller i fyra år. Vid förnyelse måste ny ansökan
göras.
Ansökan görs hos ditt landsting eller region. De avgör om du har rätt till F-tandvård eller ej.
Särskilt tandvårdsbidrag
Denna bidragsform hanteras av Försäkringskassan. Den är till för personer som har sjukdomar
och funktionsnedsättningar som medför en risk för försämrad tandhälsa och som kan leda till
ett ökat behov av förebyggande tandvård. Det kan till exempel vara vid extra slitage, frätning
på tänderna med mera. Detta bidrag riktar sig inte mot strokedrabbade i första hand och kan
bara undantagsvis vara aktuellt så vi redovisar inte mer om det i denna artikel. Men om din
sjukdom leder till risk för försämrad tandhälsa bör du undersöka denna möjlighet.
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