
LATHUND
TANDVÅRDSTAXA

Det här innebär tandvårdsstödet 
Hur tandvårdstaxan fungerar för dig som patient

Källa: Tandläkare Sven Bågesund och Praktikertjänst AB

Undrar du över något?
Fråga gärna oss här på mottagningen om du vill veta mer!
Du kan också läsa mer på www.alltomdinatander.se



Vad är tandvårdsstödet?
Det statliga tandvårdsstödet skapades för att uppmuntra till regelbundna tandvårds
besök, som ett led i att skapa en bättre tandhälsa för alla.
 För att ge de allra flesta en bättre möjlighet att klara av tandvårdskostnaderna, 
utformades ett system där den som behöver mycket tandvård får ett högre tandvårds
stöd.
 Tandvårdsstödet betalar en del av kostnaden för en behandling. Det dras auto
matiskt från totalpriset innan du betalar. Tandläkaren får sedan ersättning från 
Försäkringskassan.

Allmänt tandvårdsbidrag
Alla vuxna som bor i Sverige får ett allmänt tandvårdsbidrag, 300 kronor per år för 
den som är 20–29 år eller över 75 år, och 150 kronor per år för övriga.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas till alla typer av tandvård inom 
tandvårdsstödet och kan sparas i maximalt två år.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet finns för att ge ökat stöd till dem som behö
ver göra omfattande tandbehandlingar. Försäkringskassan använder en referenspris
lista för att beräkna hur mycket tandvårdsstöd du ska få.

Så här får du stöd utifrån referensprislistan:
• Upp till 3 000 kronor betalar du hela kostnaden själv.
• Mellan 3 000 och 15 000 kronor får du 50 procent i ersättning från    
 tandvårdsstödet.
• Över 15 000 kronor får du 85 procent i ersättning.
Den här ersättningen utgår från referenspriset. Det pris som din tandläkare tar för en 
åtgärd behöver inte vara detsamma som referenspriset. Eftersom det råder fri pris
sättning inom tandvården kan priserna variera mellan olika tandläkarmottagningar.
 Om tandläkarens priser ligger över referenspriset, betalar du mellanskillnaden.
 All tandvård ersätts dock inte av tandvårdsstödet. Exempel på sådant som inte 
ersätts är kosmetisk tandvård och blekning av tänder. Du kan också få betala mer om 
du väljer ett dyrare material än standardmaterialet, till exempel guld i tandkronor.

Särskilt tandvårdsbidrag
Det finns sjukdomstillstånd som kan öka risken för att man ska drabbas av pro

blem med tänderna eller tandköttet. 
Vissa sjukdomar ger rätt till ett extra tandvårdsstöd. Det extra tandvårdsstödet är 

på 600 kronor per halvår och kan användas till förebyggande tandvård.
Fråga gärna oss här på mottagningen eller läs mer på Försäkringskassans webb

plats www.forsakringskassan.se under Tandvården/Statligt tandvårdsstöd/Särskilt 
tandvårds bidrag.

RÄKNEEXEMPEL 1
Johanna går till sin tand
läkare, som gör en under
sökning. Undersökningen 
kostar 790 kr. Eftersom 
Johanna är 27 år får hon ett 
allmänt tandvårdsbidrag på 
300 kr per år. Johanna har 
så bra tänder att hon bara 
behöver gå på undersökning 
vartannat år. Det gör att hon 
har kvar även förra årets 
tandvårdsbidrag på 300 kr. 
Tand läkaren drar av 2 x 300 
kr från undersökningspriset 
och Johanna betalar bara  
190 kr själv.

Landstingsfinansierad tandvård
Den som bor på vårdhem eller har vissa funktionsnedsättningar eller sjukdomar kan 
ibland ha rätt till tandvård med sjukvårdstaxa. Även här kan din tandläkare berätta mer.

För mer information, besök webbplatsen www.1177.se – Under ”landsting/region” 
– välj ”Stockholms län”. Under ”Fakta och Råd” – ”Allt om sjukdomar och hälsa” – 
väljer du ”Tänder”. Under rubriken ”Rätt till särskild tandvård” finns tre olika kapitel:
• Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar
• Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet
• Tandvård om man har en funktionsnedsättning 

Tandvårdskonto    
Med Praktikertjänsts Tandvårdskonto kan du välja att spara till din tandvård och 
kombinera det med ett fördelaktigt lån. Du bestämmer själv hur mycket pengar du 
vill sätta in.

Läs mer och ansök om kontot på www.alltomdinatander.se.

Barntandvård
Inom ramen för det statliga tandvårdsstödet har barn mellan 3 och 19 år kostnadsfri 
tandvård och fritt val av tandläkare. Några landsting har valt att förlänga perioden för 
kostnadsfri tandvård, så stäm gärna av med oss på praktiken vad som gäller här. 

Barn och ungdomar är naturligtvis välkomna till oss i Praktikertjänst. Dock har en 
del av våra mottagningar valt att endast behandla vuxna, så fråga din tandläkare vad 
som gäller.

RÄKNEEXEMPEL 2
Simon ska göra en rot 
fyllning på en tand. Sedan 
ska den förses med en pelare 
och en krona. Totalpriset för 
behandlingen blir 11 900 kr. 
Referenspriset för åtgär
derna blir sammanlagt 11 480 
kr. De första 3 000 kr av 
referenspriset betalar Simon 
till 100 %. Mellan 3 000 och 
15 000 kr betalar Simon  
50 % av det som återstår av 
referens priset. I det här fallet 
blir det hälften av 8 480 kr, 
det vill säga 4 240 kr. Den 
del av priset som överstiger 
referenspriset, 420 kr, betalas 
också av Simon. Totalt betalar 
Simon 3 000 + 4 240 + 420 = 
7 660 kr. Resterande 3 820 kr 
ersätts av tandvårdsstödet.

RÄKNEEXEMPEL 3
Felicia har inga tänder kvar i 
underkäken och ska göra en 
hel implantatbro med fyra 
inopererade implantatskruvar. 
Totalt kostar behandlingarna 
53 000 kr. Summan av 
referenspriserna är 45 450 kr. 
Upp till 3 000 kr av referens
priset betalar Felicia hela 
summan. Av de 12 000 kr 
mellan 3 000 och 15 000 kr av 
referens priset betalar Felicia 
50 %, det vill säga 6 000 kr. 
På beloppet över 15 000 kr 
inom referenspriset (30 450 
kr) betalar Felicia 15 %, det vill 
säga 6 817:50 kr. Den del av 
priset som överstiger refe 
renspriset betalas helt av 
Felicia. Det blir i detta fall 
7 550 kr. Felicias totalkostnad 
blir 3 000 + 6 000 + 6 817:50 
+ 7 550 = 23 367:50 kr. Resten 
ersätts av tandvårdsstödet. 


