Ett nytt tandvårdsstöd
för personer med vissa sjukdomar
och funktionsnedsättningar
Ett nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar gäller från den 1 januari 2013. Stödet ska ge möjlighet för
personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad
och uppmuntra till förebyggande behandlingar.
Tandvårdsstödet består av två delar. Den ena delen av stödet riktar sig till
personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom
eller funktionsnedsättning. De som uppfyller förutsättningarna för denna
del av stödet kan, efter prövning av landstinget, få tandvård till hälso- och
sjukvårdsavgift.
Den andra delen är ett bidrag som riktar sig till personer som på grund av
sin sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att få en försämrad tandhälsa. Bidraget hanteras av Försäkringskassan och kallas Särskilt tandvårdsbidrag (STB). Det kan användas till förebyggande tandvård.
De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till tandvårdsstöd anges i tandvårdsförordningen (1998:1338) och i förordningen
(2008:193) om statligt tandvårdsstöd. För att få rätt till stöd krävs för de
flesta av sjukdomarna och funktionsnedsättningarna ett läkarintyg.
Socialstyrelsen föreskriver närmare om rätten till stödet och om vilka
underlag som krävs.
Från den 1 januari 2013 utökas vårdgivarnas uppgiftskyldighet till Socialstyrelsens tandhälsoregister. Det innebär att uppgifter om Särskilt tandvårdsbidrag, Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av vissa långvariga
sjukdomar eller funktionsnedsättningar och nödvändig tandvård ska inrapporteras.

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift
Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.
Stödet kan ges till personer som har
• en svår psykisk funktionsnedsättning
• Parkinsons sjukdom
• multipel skleros
• cerebral pares
• reumatoid artrit
• systemisk lupus erythematosus
• sklerodermi
• amyotrofisk lateralskleros  
• en orofacial funktionsnedsättning
• symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått
hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)  
• en sällsynt diagnos.

Särskilt tandvårdsbidrag
Personer som på grund av vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar
riskerar att få en försämrad tandhälsan kan ha rätt till Särskilt tandvårdsbidrag (STB). Bidraget är i huvudsak avsett för att användas för förebyggande
tandvård.
Stödet kan ges till personer som har
• muntorrhet efter långvarig läkemedelsbehandling eller på grund
av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
• kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) när patienten har ordinerats
syrgas eller näringsdryck
• Sjögrens syndrom, cystisk fibros, ulcerös colit, Crohns sjukdom,
tarmsvikt eller svårinställd diabetes.
Dessutom omfattas patienter som
• genomgår dialysbehandling
• har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller
gastroesofageal refluxsjukdom
• är immunsupprimerade på grund av läkemedelsbehandling
• har genomgått en organtransplantation.
Mer information om det nya tandvårdsstödet finns på Socialstyrelsens
webbsida: http://www.socialstyrelsen.se/tandvard/nytttandvardsstod

