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Vem får tandvårdsstödet?
Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård 
kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då 
som sjukvård genom ett särskilt tandvårdsstöd, som du kan ha rätt till 
under en begränsad tid.

Du kan ha rätt till detta tandvårdsstöd vid:
•     Medfödd missbildning i ansiktet och i käkregionen.
•     Skador i ansiktet eller i käkregionen som beror på en sjukdom.
•     Behandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall.
•     Om du ska få en behandling och måste vara infektionsfri. 
•     Förändringar i munnens slemhinna som beror på sjukdom.
•     Om den sjukdom du har påverkas av mun- och tandhälsan. 
•     Om du får strålbehandling mot huvudet eller halsen.
•     Svåra och långvariga smärtor i ansiktet eller i käkregionen. 
•     Allvarlig sömnapné – andningsuppehåll under sömnen.
•     Extrem tandvårdsrädsla.
•     Allergi eller överkänslighet mot tandfyllningsmaterialet.
•     Byte av tandfyllningar på grund av långvariga besvär.
•     Behandling av frätskador efter ätstörningssjukdomar och

 refluxsjukdom.
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Vilken tandvård ingår i stödet?
Det är inte all tandvård som ingår i stödet, utan bara viss tandvårds- 
behandling. Det är bara den tandvård som har samband med sjuk-
domen eller sjukdomsbehandlingen som ingår. Övrig tandvård får du 
betala själv.  

Hur får jag tandvårdsstödet?
Ofta måste det finnas ett underlag från läkare i form av en remiss eller ett 
intyg för att behandlingen ska räknas som led i en sjukdomsbehandling. 
Alla behandlingar ska också godkännas hos Region Örebro län efter 
prövning. Det är den behandlande tandläkaren som ska utföra tand-
vårdsbehandlingen som skickar in prövningen till regionen.
Patientavgiften för behandlingar inom tandvårdsstödet är samma som 
för ett besök inom den öppna hälso- och sjukvården.  
Avgiften får räknas med i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. 



Postadress: Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro  E-post: regionen@regionorebrolan.se
Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro  Tel: 019-602 10 00 

www.regionorebrolan.se

Vill du veta mer?
Har du frågor om tandvårdsstödet 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.


