
Nya tandvårdsreformen gällande från 2013-01-01 

 

Tandvårdsreformen infördes 2008 i form av 2 steg, allmänna tandvårdsbidraget och 

högkostnadsskyddet. Nu införs det tredje steget, särkilt tandvårdsbidrag. 

Allmänna tandvårdsbidraget gäller alla vuxna som är bosatta i Sverige från det år de fyller 20 år. 

Bidraget är  

300 kr/år för personer i åldrarna 20 - 29 år 

150 kr/år för personer i åldrarna 30 -74 år 

300 kr/år för personer i åldrarna 75 år och äldre 

 

Bidraget ligger som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och patienten behöver inte hålla 

ordning på någon handling eller blankett.  

Patienten får bidraget den 1 juli varje år och kan spara bidraget om hon eller han inte utnyttjar det. 

Patienten får som mest spara två bidrag. 

Högkostnadsskyddet är ett skydd mot höga kostnader inom tandvården införs. 
Skyddet innebär att  
kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor ersätts med 50 procent  
kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent  
skyddet har ett karensbelopp på 3 000 kronor, vilket betyder att kostnader under 3 000 kronor 
inte ersätts. 

I samband med införandet av tredje steget i tandvårdsreformen kommer nu ett nytt stöd som 
heter särskilt tandvårdsbidrag (STB).  
Samtidigt som tredje steget införs förändringar i befintliga stöd. Tandvård till hälso- och 
sjukvårdsavgift samt förändringar i ersättningsreglerna och i åtgärdslistan. 

Här kan du läsa mer om ändringarna i ersättningsreglerna. 
 
http://www.tlv.se/tandvard/andringar-i-tandvardsstodet1/  

Skillnaderna mellan stöden kan på ett enkelt sätt beskrivas så här: Om en patient har en 
sjukdom eller funktionsnedsättning som kan skapa problem med tänderna som kan lösas eller 
lindras med förebyggande åtgärder då kan patienten få särskilt tandvårdsbidrag. 
Om patienten däremot har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning som skapar 
allvarliga problem med tandhälsan exempelvis Parkinsons sjukdom, då är det tandvård till 
hälso- och sjukvårdsavgift som gäller 

Särskilt tandvårdbidrag får den person, som i normalfallet kan visa upp det läkarintyg, som 
bekräftar diagnosen, vara minst 20 år samt vara bosatt i Sverige. När patienter uppfyller dessa 
krav får han/hon 600 kr/halvår som särskilt tandvårdsstöd. Särskilt tandvårdsbidrag 
administreras av Försäkringskassan. 
För vissa diagnoser såsom vid muntorrhet på grund av långvarig behandling med läkemedel 
så behöver läkarintyget kompletteras med ett salivprov. 
 
På följande länk kan du läsa mer om särskilt tandvårdbidrag (STB) 
http://www.forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstod/sarskilt_tandvardsbidrag  



 

 

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Personer som har stora svårigheter att sköta sin 
munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av en långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.  
Föreskrifterna ska användas vid bedömningen av om en person med någon av uppräknade 
sjukdomar där Parkinsons sjukdom ingår eller funktionsnedsättningar har stora svårigheter att 
sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. I föreskrifterna ingår det även en 
blankett där läkare ska styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen och i regel också och     
göra en bedömning av personens funktionstillstånd. Läkarintyg till landsting som 
administrerar tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.  

 På följande länk kan du läsa mer om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. 

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Halso-och-sjukvard/Tandvard/Nytt-tandvardsstod-
fran-och-med-1-jan-2013-/  

  

 

 

 

 


