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FÖRSÄKRINGSKASSANS TANDVÅRDSSTÖD  

Här kommer en sammanfattning av de tre bidrag som Försäkringskassan 

har hand om. Mer information hittar du i deras broschyr eller på 

www.forsakringskassan.se under rubrik tandvård.  

 

ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG – ATB 

Om du är inskriven i Försäkringskassan får du ett årligt bidrag från den 1 juli 

det år du fyller 24 år och därefter varje 1 juli. Du kan ta ut bidraget vid 

tandvårdsbehandling eller som en del av betalningen i 

abonnemangstandvård hos Folktandvården eller privattandläkare. ATB dras 

av från din räkning direkt på kliniken. Du måste använda ditt ATB inom 2 år, 

därefter försvinner det.  

 

Åldersgrupp  Bidragsbelopp 

24-29 år  600 kronor per år 

30-64 år  300 kronor per år 

Från 65 år  600 kronor per år 

ÖVRIG TANDVÅRD 

Om du vill ha mer tandvård än vad tandvårdsstöden F-, N- 

och S-tandvård täcker så måste du betala vanlig 

tandvårdstaxa. Då får du de förmåner som ingår i 

Försäkringskassans tandvårdsstöd. Du kan fråga din 

tandläkare om detta.  

http://www.forsakringskassan.se/
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HÖGKOSTNADSSKYDD 

Om du behöver mycket tandvård får du bidrag till kostnaden genom ett 

högkostnadsskydd som gäller under 1 år. Inom tandvården råder fri 

prissättning. Det betyder att tandklinikernas priser varierar. 

Högkostnadsskyddet är uträknat på en statligt fastställd prislista.  

 

Tandvårdskostnad Du betalar 

3 001 – 15 000 kronor 50 % av kostnaden 

 15 000 kronor 15 % av kostnaden   

Din tandläkares prislista kan avvika från referensprislistan. Tandläkaren 

informerar dig om din behandlingskostnad. Högkostnadsskyddet dras av 

från din räkning direkt på kliniken.  

 

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG – STB 

Förutom ATB och högkostnadsskydd kan du, som har en sjukdom eller 

funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa, även få STB.  

Följande sjukdomar och funktionsnedsättningar kan ge rätt till STB: 

 Muntorrhet p.g.a. långvarig medicinering 

 Muntorrhet p.g.a. strålbehandling mot huvud eller hals 

 Sjögrens syndrom 

 KOL om syrgas eller näringsdryck är ordinerad 

 Cystisk fibros 

 Ulcerös kolit 

 Crohns sjukdom 

 Tarmsvikt om nutritions- eller vätskebehandling är ordinerad 

 Frätskador p.g.a. ätstörning eller refluxsjukdom 

 Svårinställd diabetes 

 Immunosuppression p.g.a. läkemedelsbehandling 

 Efter organtransplantation 

 Dialysbehandling 
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Du ber din läkare fylla i ett 1-sidigt läkarintyg – för särskilt tandvårdsbidrag till 

förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om 

statligt tandvårdsstöd.   

 

Läkarintyget ska lämnas till din tandläkare eller tandhygienist. Du kan välja 

att gå till privat tandläkare eller till folktandvården.  

 

STB är ett bidrag på 600 kronor per halvår den 1 juli respektive 1 januari. 

Det måste utnyttjas under pågående halvår, därefter försvinner det. Det kan 

enbart användas för undersökningar och förebyggande tandvård. STB dras 

av direkt vid betalning eller på din räkning. Bidraget kan också användas 

som delbetalning när man har abonnemangstandvård. Fråga din tandläkare 

om du fått ditt bidrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta din tandläkare eller 

Beställarenheten för tandvård – 0480-841 81 

Beställarenheten för tandvård 

Box 601 

391 26 KALMAR  


