TANDVÅRD

Tandvårdsstödsintyg:
Den som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och
omsorgsinsatser har rätt till ett s.k. tandvårdsstödsintyg. Detta innebär
att man får en statligt finansierad tandvård liknande det system som
gäller för hälso-och sjukvården. Man har då rätt att få
munhälsobedömning samt nödvändig tandvård.

Munhälsobedömning:
Alla som har ett tandvårdsstödsintyg har rätt till en kostnadsfri
munhälsobedömning en gång per år. Detta är en övergripande kontroll
av munhålan i syfte att fastställa ett eventuellt behandlingsbehov. Vid
munhälsobedömningen får man också information och instruktion i
hur den dagliga munvården skall skötas på bästa sätt. På uppdrag av
Stockholms läns landsting ansvarar tandvårds bolaget som har avtalet
med landstinget för att dessa bedömningar utförs samt att se till att
behovet av tandvård tillgodoses. Munhälsobedömningar sker hos dig
på ditt boende och planeras med din ansvariga sjuksköterska som ser
till att du får information om tiden.

Nödvändig Tandvård:
Om det vid munhälsobedömningen konstateras att du har ett behov av
tandläkar- eller tandhygienist behandling, har du rätt att få detta inom
hälso-/och sjukvårdstaxan. Det innebär att du enbart betalar en
besöksavgift på 250kr per besök för tandläkarbehandling och
tandhygienistbehandling. Besöksavgifterna räknas in i ditt
högkostnadsskydd och när du kommit upp till 1200 kr under en 12
månadersperiod, får du ett frikort. Har du redan ett frikort sedan

tidigare så gäller det även för tandvården. Från det året man fyllt 85år
behöver man inte betala besöksavgift. För nödvändig tandvård gäller
det fria vårdvalet, d.v.s. att man har rätt att välja vilket tandvårdsbolag
man önskar skall utföra den nödvändiga tandvården. Detta innebär att
det vårdbolaget som ansvarar för att utföra munhälsobedömningar
inte nödvändigtvis behöver vara det som utför själva tandvården.

Mobil Tandvård (hemtandvård):
Mobil tandvård innebär att man får tandvården utförd i hemmet. Det
mesta av tandvården kan utföras på plats hemma hos patienten.
Tandvårdsteamet har med sig komplett tandläkarutrustning vilket
inkluderar utrustning för att undersöka och ta röntgen, laga tänder och
ta ut dåliga tänder, framställa proteser och laga trasiga proteser. Har
du valt en vårdgivare för tandvården, kommer denna att ansvara för
att det sätts upp regelbundna undersökningar av tandläkare och
tandhygienist. Stor vikt läggs på att du får förebyggande tandvård och
att vården planeras efter dina behov. Mobil tandvård har blivit allt
vanligare, håller mycket hög kvalitet och är mycket uppskattad.

