
Tandvårdsstöd  
till dig med stort 
omvårdnadsbehov
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Det är ditt behov av personlig omvård-
nad som avgör om du kan få särskild 
hjälp med tandvård. Behovet av vård ska 
vara långvarigt och så pass stort att du 
behöver tillsyn minst tre gånger dagligen 
samt på natten.
     Även om behovet av tillsyn är mindre 
kan du få särskild hjälp med tandvård. 
Det gäller om du har fått ett beslut om 
insats enligt LSS, lagen om stöd och  
service till vissa funktionshindrade, eller 
om du har ett omfattande psykiskt  
funktionshinder.

Stödet gäller även om du
• bor i särskilda boendeformer för ser-

vice och omvårdnad, till exempel 
sjukhem, äldreboende eller grupp-
boenden

• får omfattande hälso- och sjukvård i 
det egna hemmet

• bor i egen bostad men har mycket 
stora behov av vård och omsorg

• har en omfattande psykisk funk-
tionsnedsättning

• har en funktionsnedsättning och 
omfattas av lagen om stöd och  
service till vissa funktionshindrade 
(LSS)

Stödet har två delar
Om du får särskild hjälp med tandvård 
finns det två förmåner som du har rätt 
till. Dels en så kallad uppsökande mun-
hälsobedömning och dels tandvård till 
samma avgift som sjukvård, så kallad 
nödvändig tandvård.

Undersökning i hemmet 
För att veta om du behöver tandvård eller 
om tänderna behöver skötas bättre kan 
du få munnen och tänderna undersökta 
av en tandläkare eller tandhygienist. Det 
kallas uppsökande munhälsobedömning 

Tandvård för dig med 
stort omvårdnadsbehov 
i det dagliga livet
Om du har ett stort och långvarigt behov av personlig 
omvårdnad i ditt dagliga liv kan du få särskild hjälp med 
tandvård. Det innebär att du kan bli undersökt där du 
bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.
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och är en enkel undersökning som görs 
med hjälp av en ficklampa och spegel där 
du bor.
     I samband med munhälso- 
bedömningen kan du också få råd och  
anvisningar om hur du sköter dina  
tänder på ett bra sätt. Undersökningen 
är kostnadsfri.

Nödvändig tandvård
Nödvändig tandvård innebär tandvård 
som underlättar för dig så att du till 
exempel kan tugga lättare och slippa 
smärtor och obehag i munnen.
     Du får då tandvård till samma avgift 
som sjukvård. Avgiften får räknas sam-
man med andra avgifter för hälso- och 
sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens 
högkostnadsskydd.

     Om du har särskild hjälp med tand-
vård kan du antingen själv välja tand- 
läkare eller så kan du be den person som 
gör munhälsobedömningen om hjälp 
med att hitta en tandläkare.

Så ansöker du om stödet
Det kan vara din handläggare hos  
kommunen eller personal inom vård och 
omsorg som bedömer att du behöver  
särskild hjälp med tandvård och skickar 
in en ansökan.
     Om du får vård i hemmet av närstå-
ende, kan du själv ta kontakt med Tand-
vårdsenheten vid Region Västmanland. 
Tandvårdsenheten bedömer om du har 
rätt till tandvårdsstödet. Varje ansökan 
bedöms individuellt.



Har du frågor som rör tandvård i samband 
med vissa långvariga sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar ska du i första hand 
prata med din behandlande läkare eller 
tandläkare.

Vi på Tandvårdsenheten i  
Region Västmanland kan också svara på 
frågor. Du når oss på 021-17 47 38 eller  
tandvardsenheten@regionvastmanland.se

Du kan också läsa mer på 1177.se

Fler frågor?
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