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Tandvård vid långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning 
Vem får tandvårdsstödet?
Har du en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att 
du har stora svårigheter att sköta din munhygien eller att genomgå 
tandvårdsbehandling, kan du ha rätt till tandvårdsstöd.
Följande sjukdomar och funktionsnedsättningar kan ge rätt till  
tandvårdsstödet:

• Svår psykisk funktionsnedsättning.
• Parkinsons sjukdom, MS och ALS.
• Cerebral pares.
• Ledgångsreumatism – RA och SLE.
• Skador i käkarna, både medfödda och sådana som beror
       på sjukdom.
• Funktionsnedsättning efter stroke.
• Ovanliga diagnoser.

Hur görs bedömningen?
Det är regionens tandvårdsenhet som bedömer om du har rätt till
tandvårdsstödet. Bedömningen utgår inte bara ifrån vilken sjukdom
eller funktionsnedsättning du har. Av läkarintyget ska även framgå
om din sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar din förmåga
att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling.



Hur ansöker jag om tandvårdsstödet?
För att kunna ansöka om stödet behöver din läkare fylla i ett särskilt 
läkarintyg från Socialstyrelsen.

Läkarintyget ska skickas till:
Tandvårdsenheten
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Om du har rätt till tandvårdsstödet får du ett intyg som visar att du
har rätt till tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vilken tandvård ingår i stödet?
Viss tandvård ingår i tandvårdsstödet. Den tandvård som ingår är
undersökningar, förebyggande vård, tandfyllningar, behandling av
tandlossningssjukdom, rotfyllningar, borttagning av tänder och
avtagbara proteser. Däremot ingår inte fastsittande tandersättningar,
såsom kronor, broar och tandimplantat. 

Du väljer själv var du vill få din tandvård, hos Folktandvården eller privat 
vårdgivare.

Patientavgiften för tandvårdsbesöket är samma som för besök inom den 
öppna hälso- och sjukvården. Kostnaden får du räkna samman med 
dina övriga avgifter för hälso- och sjukvård, då denna tandvård ingår i 
sjukvårdens högkostnadsskydd. 
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Vill du veta mer?
Har du frågor om regionens tandvårdsstöd kan du
kontakta Tandvårdsenheten, Region Örebro län.

Telefon: 019-602 71 78 eller 019-602 71 88
E-post: tandvardsenheten@regionorebrolan.se

Du kan också läsa mer på 1177.se


