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Allmänt  

I detta regelverk redovisas tillämpningen av de tandvårdsstöd som Region Sörmland 

administrerar och där tandvården ersätts enligt bestämmelserna om avgifter som avser 

öppen hälso- och sjukvård.  
 
Regelverket grundar sig Tandvårdslagen (1985:125), Tandvårdsförordningen 

(1998:1338) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:17). 

Socialstyrelsen har också utgivit meddelandeblad 2004 och 2016 om tillämpning av 

regionernas tandvårdsstöd. 

 

Tandvårdsstöden i Region Sörmland omfattar personer som är folkbokförda i 

Södermanlands län och är 24 år eller äldre.  

 

Asylsökande personer som vistas i Sörmland samt utlänningar som vistas i Sörmland 

utan nödvändiga tillstånd har rätt till stödet i samma omfattning och på samma villkor 

som personer som är folkbokförda i Sörmland. Behandlingen måste dock utföras hos 

Folktandvården Sörmland AB. 

 

Följande ingår i det tandvårdsstöd som finansieras av regionen: 
 

 Uppsökande verksamhet - munhälsobedömning till personer med bestående 

och stort omvårdnadsbehov och munvårdsutbildning till vård- och 

omsorgspersonal. 

 

 N-tandvård - nödvändig tandvård för personer med ett bestående och stort 

omvårdnadsbehov. 

 

 S-tandvård - tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en 

begränsad tid. 

 

 F-tandvård - tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. 
 

Den uppsökande verksamheten är avgiftsfri. För N-, S- och F-tandvård betalar 

patienten samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård enligt hälso- och 

sjukvårdslagens bestämmelser. Besöksavgiften räknas in i patientens 

högkostnadsskydd.  

 

Dessutom omfattas oralkirurgiska åtgärder som kräver ett sjukhus tekniska och 

medicinska resurser av hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Folktandvården 

Sörmland ansvarar för dessa insatser och det går således inte att välja en annan 

vårdgivare. 
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Fritt val av vårdgivare 

Den som är berättigad till regionens tandvårdsstöd kan, med vissa undantag, välja 

vilken vårdgivare som ska utföra behandlingen. Vårdgivaren ska vara ansluten till 

Försäkringskassan och det statliga tandvårdsstödet. 

 

Patientens fria val av vårdgivare begränsas i några fall av att det krävs 

specialistkompetens eller annan särskild kompetens för att regionen ska ersätta vissa 

utredningar och behandlingar.  

 

Statliga tandvårdsstödet 

Om en patient är berättigad till regionens tandvårdsstöd men inte önskar betala enligt 

detta system, eller vill ha vård utöver vad som bedöms nödvändigt av regionen, har 

patienten ändå rätt att betala sin tandvård enligt det statliga tandvårdsstödets regler. 

 


