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Försäkringskassans stöd

ATB STB

ATB = Allmänt tandvårdsbidrag STB = Särskilt tandvårdsbidrag

 

Högkostnadsskydd






Alla vuxna får ett ATB 
– allmänt tandvårdsbidrag

23-29 år 600:-/år
30-64 år 300:-/ år
65- 600:-/år

Bidraget kan sparas i 2 år

ATB = Allmänt tandvårdsbidrag






Särskilt tandvårdsbidrag (STB) –
för den som på grund av 
sjukdom eller 
funktionsnedsättning har ett ökat 
behov av förebyggande tandvård

Läkarintyg finns på SOFS2012:16






STB = Särskilt tandvårdsbidrag

 Läkarintyg på särskild blankett gäller i 4 år
 Läkarintyget tar patenten med till sin tandläkare.
 Uppmuntra till ökad förebyggande vård så att 

allvarliga tandsjukdomar kan undvikas
 600kr per halvår och 1200kr per år. Kan inte sparas
 Preciserat vilka tandvårdsåtgärder som ingår

Riktas till personer med sjukdomar och 
funktionsnedsättning som medför ökad risk för 

försämrad tandhälsa






STB  för vem? En översikt
• Muntorrhet pga långvarig 

läkemedelsbehandling
• Muntorrhet pga strålbehandling i 

öron-, näs-, mun- eller 
halsregionen

• Sjögrens syndrom
• KOL med ordinerad syrgas eller 

näringsdryck
• Cystisk fibros
• Ulcerös colit
• Crohns sjukdom
• Tarmsvikt

• Frätskador på tänderna vid 
anorexi, bulimi eller 
gastroesofageal refluxsjukdom

• Svårinställd diabetes
• Dialysbehandling
• Immunsuppression på grund av 

behandling med läkemedel
• Organtransplantation
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Patientgrupper STB



Tandvård som led i en 
sjukdomsbehandling

F-tandvård
Tandvård till hälso- och 
sjukvårdsavgift vid 
långvarig sjukdom och 
funktionsnedsättning

N-tandvård
Nödvändig tandvård

Landstinget/regionens stöd






F-tandvård
Läkarintyg på särskild blankett som skickas till enhet 
tandvård, som beslutar om F-intyg.

N-tandvård
Kommunens biståndsbedömare och vissa sjuksköterskor 
utfärdar N-intyg. Person kan göra egen ansökan till enhet 
tandvård, då krävs läkarintyg som beskriver 
funktionsnedsättning och omvårdnadsbehovet.



F-tandvård vid långvarig 
sjukdom och funktionshinder

• F-tandvård omfattar personer som har stora 
svårigheter att sköta sin munhygien eller att 
genomgå tandvårdsbehandling

• Läkare gör bedömning

• Gäller enbart vid vissa sjukdomar och 
funktionshinder



1. Diagnoser som omfattas1. Svår psykisk 
funktionsnedsättning 

2. Parkinsons sjukdom
3. Multipel skleros, MS
4. Cerebral pares, CP 
5. Reumatoid artrit, RA
6. Systemisk lupus erythematosus, 

SLE
7. Sklerodermi
8. Amyotrofisk lateralskleros, ALS

9. Orofacial funktionsnedsättning 
som ger ät-, tal- eller 
sväljsvårigheter

10. Symtom som kvarstår sex 
månader efter stroke

11. Sällsynta diagnoser med eller 
utan orofaciala symtom som 
medför ät-, tal- eller 
sväljsvårigheter 
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F-tandvård vid långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning 

sjukvårdsavgift- F-stöd



F-tandvård 

• F-tandvård, vid långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning

• Läkarintyg – särskild blankett. Funktion 
bedöms enligt ICF

• Preciserad bedömning av förmåga att sköta 
munhygien och genomgå tandbehandling 
för varje patientgrupp

• Tandvård som ingår är bastandvård och 
avtagbara proteser






N-tandvård och uppsökande 
munhälsobedömning

• N-tandvård, 
nödvändig tandvård 

• Beviljas när en 
person har stora 
behov av personlig 
omvårdnad

• Om man har rätt till N-
tandvård så erbjuds 
man en kostnadsfri 
enkel 
munhälsobedömning i 
bostaden



Vem har rätt till intyg om nödvändig tandvård? 

 N1 Särskilt boende
 N2 Hemtjänst/Hemsjukvård
 N3 LSS med beslutade insatser
 N4 Anhörigvårdade personer eller
 N4 Långvarigt psykiskt funktionshinder där den
vardagliga funktionsförmågan är så nedsatt att
långvariga vård- och stödinsatser behövs

N-intyg beviljas om man har stort behov personligt 
omsorgsbehov






Vem utfärdar intyg om nödvändig tandvård?

Om personen är:

• Känd av kommunen: Intyg utfärdas av handläggare i 
kommunen. 

• Ej känd av kommunen: Ansökan görs till Enhet 
Tandvård Koncernkontoret i VGR

Ansökningshandlingar finns på
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-

och-avtal/tandvard/
Bifoga läkarintyg som beskriver diagnos, mediciner, funktionsnivå, 

omsorgsbehov och stödpersoner.

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/





Vad kostar det?

Patientavgifterna är för närvarande:

Besök hos specialisttandläkare 300 kronor
Besök hos allmäntandläkare 200 kronor
Besök hos tandhygienist, tand-
sköterska                            100 kronor

Samma högkostnadskort som vid sjukvård. Frikort när 1150 
kronor betalats.






Från 1 januari 2017

Patienter som fyller 85 år behöver inte betala 
patientavgift om man har N- eller F-
tandvårdsintyg. 

Gäller även vid led i sjukdomsbehandling.



Sammanfattning

• STB- läkarintyg på av socialstyrelsen fastställd blankett, 
SOFS 2012:16  lämnar patienten till sin tandläkare. Gäller 
förebyggande vård, administreras av Försäkringskassan.

• F-tandvård- intyg vid långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Läkarintyg på av socialstyrelsen 
fastställd blankett, SOFS 2012:17 skickas till 
tandvårdsenheten

• N-tandvård Nödvändig tandvård -utfärdas av kommun 
eller bedömningstandläkare, funktionshinder och 
sjukdom som medför stort omvårdnadsbehov.






Var finns information?

• www.1177.se, välj Västra Götalandsregionen> fakta och 
råd> Tema tänder

• http://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/

• www.socialstyrelsen.se
• www.fk.se

Adress: Enhet tandvård  Regionens hus
40544 Göteborg
Telefon: 010 441 27 00
Mail: koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

http://www.1177.se/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.fk.se/
mailto:koncernkontoret.tandvard@vgregion.se


Tack för uppmärksamheten!
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