Personer som bor eller vistas i Sverige och är
anställda i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
Personer som bor eller vistas i Sverige och är anställda i ett annat EU/EES‐land eller Schweiz
har rätt till statligt tandvårdsstöd. Men den som inte anses bosatt i Sverige kan bara få
tandvårdsstöd för nödvändig tandvård.
Nödvändig tandvård är tandvård inom ramen för det statliga tandvårdsstödet som anses
nödvändig utifrån personens tandvårdsbehov och vistelsetidens längd. Tandvård som kan
vänta tills personen har återvänt till sitt hemland ger inte rätt till ersättning. Tandvården får
inte vara planerad, det vill säga syftet med vistelsen i Sverige inte får vara att söka tandvård.
Det är tandläkaren som bedömer om tandvården är nödvändig.
Här visas vilka som har rätt till tandvårdsstöd och vilka intyg de behöver.
Personer som

behöver

・bor i Sverige, är

・intyg E 106, S1, eller

anställda och arbetar i
ett annat EU/EES‐land
eller Schweiz
・är sjömän, bor i

Sverige och är anställda
på ett

har rätt till

statligt tandvårdsstöd

・FK 5164 – Intyg om rätt till
vårdförmåner för personer
bosatta i Sverige men
försäkrade i ett annat EU/EES‐
land eller Schweiz

havsgående fartyg från
ett annat EU/EES‐land
eller Schweiz
・ är utsända

・EU‐kort eller provisoriskt

(offentligt eller privat)
till Sverige från ett
annat EU/EES‐land

intyg om innehav av EU‐kort,
eller

eller Schweiz

・ intyg E 106, S1, eller

・ är diplomater, bor i

・ FK 5164 – Intyg om rätt till

eller
provisoriskt
intyg

Sverige och är anställda
i ett annat EU/EES‐land
eller Schweiz

vårdförmåner för personer
bosatta i Sverige men
försäkrade i ett annat

・intyg E 106,

EU/EES‐land eller Schweiz

Utsända/
diplomater
som har ...

… har rätt till

・EU‐kort

statligt tandvårdsstöd
för nödvändig
tandvård

S1 eller FK 5164

statligt tandvårdsstöd

Så här ansöker du om intyg FK 5164 om du arbetar i ett nordiskt land men
bor i Sverige
Skicka in:
‐ Ditt anställningsbevis
‐ Senaste lönebesked
‐ Kontaktuppgifter till din arbetsgivare
tillsammans med ett brev där du anger att du är ”gränsarbetare” och önskar få intyg 5164 utfärdat.
Har du redan varit på ett tandläkarbesök så notera även datum för besöket.
Handlingarna skickas till:
Försäkringskassan
Box 1164
621 22 VISBY

Är du bosatt i Sverige men arbetar i ett EU/EES land eller Schweiz
(förutom norden)
ska du ha fått ett intyg E106 eller S1 från det landet du arbetar i.
Detta intyg ska registreras hos Försäkringskassan i Sverige.
Detta gör du genom att skicka in intyget till:
Försäkringskassan
Box 1164
621 22 VISBY
tillsammans med ett brev där du anger att du är ”gränsarbetare” och önskar få intyg 5164 utfärdat.
Har du redan varit på ett tandläkarbesök så notera även datum för besöket.
När intyget E106 eller S1 är registrerad, utfärdar Försäkringskassan ett intyg 5164 till dig.
E106/S1: används då en person som är bosatt i ett annat land än det land där personen är försäkrad i
och önskar vårdförmåner i bosättningslandet (Sverige).
(Det land som man är försäkrad i, är det land där man arbetar och betalar skatt i)

