
Fortsättning, Stöd till dig som är sjuk
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STB infördes 2013 och gäller dig som har någon av 
nedanstående sjukdomar. 

Din läkare ska fylla i ett speciellt läkarintyg.
Läkarintyget visar du för din tandläkare eller 
tandhygienist. 

Du kan då få ett bidrag, max 600 kr per halvår.  
Det dras av direkt på din tandvårdsräkning. 

STB gäller för undersökningar och förebyggande 
åtgärder för att du ska kunna behålla en god 
tandhälsa. 

Kriterier för rätt till STB

• Muntorrhet på grund av långvarig medicinering.
• Strålbehandlad i öron-, näsa-, mun-, halsregionen. 
• Sjögrens syndrom 
• KOL som behandlas med syrgas/näringsdryck
• Cystisk fibros - CF
• Ulcerös kolit
• Crohns sjukdom
• Tarmsvikt som behandlas med näringslösning
• Frätskador på grund av ätstörning eller  

refluxsjukdom
• Svårinställd diabetes
• Dialysbehandling
• Immunosuppression på grund av  

läkemedelsbehandling
• Organtransplanterad

Övrig tandvård
Om du vill ha tandvård som inte omfattas av stöden 
STB, S-, F- eller N-tandvård betalar du vanlig 
tandvårdstaxa.

Avgiftsfri. För dig som är folkbokförd i Gävleborg är 
tandvården avgiftsfri till och med det år du fyller 24 
(i övriga landet gäller 23 år). 

Fritt val. Du har rätt att själv välja tandläkare, privat 
eller Folktandvård.  Vid byte, kontakta den tandläkaren 
du avser byta till.

 Mer information om de olika stöden kan 

du få hos beställarenheten för tandvård 

och på 1177.se
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Spara på pengar och besvär
Genom att regelbundet gå till tandläkaren/
tandhygienist och däremellan sköta din mun-
hygien, kan du spara både pengar och besvär.

Att utebli kostar för alla
Om du inte kan komma på bokat besök – 
lämna återbud i god tid så slipper du betala.

Beställarenheten för tandvård
Region Gävleborg
801 88 Gävle

026-15 58 20, 
026-15 57 26, 
026- 62 91 45 
026- 62 91 63

regiongavleborg.se

Information om  
tandvårdsstöd 
i Gävleborg
För mer information kontakta din tandläkare 
eller beställarenheten för tandvård.

Särskilt tandvårdsbidrag 
(STB)

Tandvård för personer 
upp till och med 24 år



Stöd till dig som är sjuk, har funktionsnedsättning eller har stort behov av personlig omvårdnad.

Mörkgröna rubriker

Allmänt tandvårdsbidrag 
(ATB)

Högkostnadsskydd

S-tandvård
(kortvarig sjukdomsbehandling)

F-tandvård
(långvarig sjukdomsbehandling)

Tandvårdskorten 
är en värdehandling!

Mörkgröna rubriker avser bidrag som Försäkrings-
kassan ansvarar för, dvs det statliga tandvårds-
stödet. 

Gäller från och med 1 juli det år du fyller 25 år.  

ATB kan sparas i två år. Du kan då använda två bidrag 
vid betalning av en vårdperiod. ATB dras  
av direkt på räkningen. 

Åldersgrupp  Bidragsbelopp 
   
25-29 år   600 kr per år
30-64 år   300 kr per år
65 år och äldre  600 kr per år 

Om du behöver göra större arbeten träder 
dessutom ett högkostnadsskydd in, 
så kallad karens.

Arbetskostnad       Din andel
0 – 3000 kr       100% 
3 001 – 15 000 kr       50% av kostnaden
Arbete över 15 000 kr      15 % av kostnaden  
Baserat på fastställt referenspris.

Om din tandläkare har ett högre pris än referens-
priset betalar du som patient hela mellanskillna-
den. Högkostnadsskyddet regleras direkt 
på din tandvårdsräkning.  

Vid vissa typer av sjukdomstillstånd kan du  
få tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa.  

Remiss eller läkarintyg krävs oftast. Det gäller  
bara för viss vård och under en kortare tid. Din 
tandläkare måste pröva behandlingen och få den 
godkänd av beställarenheten, Region Gävleborg.

Gäller dig som har stora svårigheter att sköta  
munhygienen på grund av nedsatt funktion  
till följd av någon av nedanstående diagnoser. 

Speciellt läkarintyg krävs, vilket lämnas till 
beställarenheten för bedömning.

Du får ett blått tandvårdskort om du har  
rätt till F-tandvård.

Visa tandvårdskortet när du går till tandläkaren.  
Du får då viss tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa. 

• Svår psykisk funktionsnedsättning
• Parkinsons sjukdom
• Multipel skleros, MS
• Cerebral pares, CP
• Reumatoid artrit, RA
• Systemisk lupus erythematosus, SLE
• Sklerodermi
• Amyotrofisk lateralskleros, ALS
• Orofacial funktionsnedsättning
• Symptom som kvarstår sex månader efter det att 

personen fått hjärninfarkt eller hjärnblödning
• Sällsynta hälsotillstånd

Gäller vissa äldre eller funktionshindrade  
personer som har ett stort och långvarigt  
behov av hjälp med personlig omvårdnad. 

Kontakta en biståndshandläggare i din kommun 
för att få veta om du har rätt till ett grönt tand-
vårdskort. 

Munhälsobedömning
Tillsammans med det gröna tandvårdskortet  
får du möjlighet till en munhälsobedömning. 

Om du tackar ja, kommer en tandhygienist till  
dig för att bedöma din munhälsa. Det kostar  
inget för dig.

Utbildning
Tandhygienisten kan också utbilda de personer 
som hjälper dig. De får då veta hur ni tillsammans 
kan göra för att du ska slippa onödiga besvär  
med tänderna.

Om du vårdas hemma av anhörig, kontakta  
beställarenheten för mer information. 

Vill ni läsa mera, se 1177.se    
 

N-tandvård
(nödvändig tandvård)


