
Tandvårdsstöd på grund 
av långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning
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Vissa långvariga sjukdomar och funk-
tionsnedsättningar kan medföra att du 
får en ökad risk för tandskador eller  
problem med att sköta din munhygien. 
Du kan också på grund av en sjukdom ha 
svårt för att gapa, vilket kan göra det 
svårt för tandläkare eller tandhygienist 
att utföra en tandvårdsbehandling.

Då kan du ha rätt till ett särskilt tand-
vårdsstöd. Du får då ett tandvårdskort 
som du visar upp vid besök i tandvården. 
Kortet ger dig tandvård till samma kost-
nad som ett besök inom hälso- och sjuk-
vården. Det innebär också att dina besök 
räknas in i sjukvårdens högkostnads-
skydd.

Vård som  
omfattas av stödet 
Det är inte all tandvård som omfattas av 
tandvårdsstödet. Några av de behand-
lingar som ingår är undersökning,  
förebyggande vård och behandling av 

tandlossningssjukdom. Stödet omfattar 
inte tandvård i form av kronor, broar och 
implantat.

Om du har rätt till stödet får du själv 
välja vilken tandläkare eller tand- 
hygienist du vill besöka.

Sjukdomar och funktions-
nedsättningar som kan ge 
tandvårdsstöd
Du som har någon av följande långvariga 
sjukdomar eller funktionsnedsättningar 
kan ha rätt till tandvårdsstöd:
• Psykisk sjukdom som leder till 

svårigheter att sköta munhygienen
• Parkinsons sjukdom, multipel  

skleros och amyotrofisk lateral  
skleros, som alla är sjukdomar i 
nervsystemet

• Cerebral pares
• De reumatiska sjukdomarna led-

gångsreumatism, systemisk skleros 
och systemisk lupus erythematosus

Tandvård för dig med en 
långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning
Om du har vissa långvariga sjukdomar eller funktions- 
nedsättningar behöver du ofta mer tandvård än andra. 
Då kan du ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd vilket 
innebär att dina besök vid tandvården kostar som 
besök inom övrig hälso- och sjukvård.



3

• Missbildningar eller skador i 
käkarna

• Funktionsnedsättning efter stroke
• Ovanliga diagnoser 

Du ansöker om stödet
Det räcker inte att du har fått en diagnos 
på din sjukdom eller funktions- 
nedsättning. Funktionsnedsättningen 
ska också bedömas. Det vill säga hur 
sjukdomen påverkar din möjlighet att 
sköta den egna munhygienen och vilka 
problem som kan uppstå vid tandvårds-
behandling.

För att ansöka om stödet behöver du 
ett speciellt läkarintyg där din behand-
lande läkare beskriver sjukdomen och 
funktionsnedsättningen.

Intyget skickar du eller din läkare in 
till Tandvårdsenheten vid Region  
Västmanland. Adress: Tandvårds- 
enheten, Region Västmanland, 721 89 
Västerås.

Tandvårdsenheten bedömer om du 
har rätt till tandvårdsstödet. Varje  
ansökan bedöms individuellt.



Hör av dig till Tandvårdsenheten i Region 
Västmanland om du vill veta mer. Du når oss på 
tandvardsenheten@regionvastmanland.se 
eller på telefon 021-17 47 38. 

Läs mer på 1177.se

Fler frågor?
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