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Måltidens glädje

Viktigast för munhälsan

Minska på socker och söta 
drycker

mellan måltiderna.

Vatten är bästa 
törstsläckaren!

Extra 
fluortillskott
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Varför extra fluortillskott

Fluor gör tandens yta 
hårdare 

Hjälper saliv läka 
små kariesskador

Viktigast för munhälsan

Regelbunden tandvård hela livet, även vid  
sjukdom och funktionshinder
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Friska tänder, ung och äldre person

Odontologiska risker vid psykisk sjukdom

• Muntorrhet

• Hög kariesaktivitet

• Ofta storrökare ⇒ gingivit 
och parodontit maskeras

• Abrasion

• Smärta

• Bristande kooperation

• Kostvanor
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.

Psykiska symptom som var för sig eller tillsammans 
påverkar tandvård och tandhälsa

• Ångest

• Depression

• Mani

• Vanföreställningar

• Hallucinationer

Tandvård vid psykisk sjukdom
faktorer som samverkar

• Orala problemen

• Psykiska symptomen

• Kognitiva funktionshindren

• Samhället omkring 
individen
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• Vid välreglerad diabetes 
inga riskfaktorer

• Vid dåligt inställd diabetes 
ökar risken för marginal 
parodontit och rotytekaries

Odontologiska riskfaktorer vid diabetes

Rotytekaries

Parodontal skada

Odontologiska riskfaktorer vid diabetes

• Finns många studier om sambandet mellan obehandlad 
parodontit och svårinställd diabetes, troligen finns det 
samband som visar att HbA1c sjunker vid icke kirurgisk 
behandling av  marginal parodontit.

Parodontit  är en kronisk inflammation, 
och omfattar stor yta eftersom alla tänder 
är involverade
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• Ung kvinna med ADHD 

• Oregelbunden kost

• Tandvårdsrädd

• Saknar eget initiativ söka 
tandvård

Varningstecken- reagera i tid

Muntorr och dålig kost  Snabb kariesutveckling, 
Riskfaktor - muntorr
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Riskfaktor-svår kognitiv svikt 
med stora problem med uthållighet

Riskfaktor- schizofreni med mycket symtom
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Ätstörningssjukdomar

• erosionsskador

• kariesskador

• isningar 

• parafunktioner

Tandvårdsstöd-översikt
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Försäkringskassans stöd

ATB STB

ATB = Allmänt 
tandvårdsbidrag

STB = Särskilt 
tandvårdsbidrag

 

Högkostnadsskydd

• Riktas till personer med sjukdom 
och funktionsnedsättning som 
medför ökad risk för försämrad 
tandhälsa

• Svårinställd diabetes

• Muntorrhet pga långvarig 
läkemedelsbehandling 

• Samt ytterligare 11 diagnoser

• Ger extra stöd för förebyggande 
tandvård

• Läkarintyg på särskild blankett 
gäller i 4 år

• Läkarintyg skall patientens 
tandläkare ha 

STB, Särskilt Tandvårds Bidrag
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STB = Särskilt tandvårdsbidrag

� Läkarintyg på särskild blankett gäller i 4 år
� Läkarintyg skall patientens tandläkare ha.
� Uppmuntra till ökad förebyggande vård så att 

allvarliga tandsjukdomar kan undvikas
� 600kr per halvår och 1200kr per år. Kan inte 

sparas
� Preciserat vilka tandvårdsåtgärder som ingår

Riktas till personer med sjukdomar och 
funktionsnedsättning som medför ökad risk för 

försämrad tandhälsa

STB, Särskilt Tandvårds Bidrag

• Muntorrhet pga strålbehandling 
i öron-, näs-, mun- eller 
halsregionen

• Sjögrens syndrom

• KOL med ordinerad syrgas eller 
näringsdryck

• Cystisk fibros

• Ulcerös colit

• Crohns sjukdom

• Tarmsvikt

• Frätskador på tänderna vid 
anorexi, bulimi eller 
gastroesofageal refluxsjukdom

• Svårinställd diabetes

• DiaSvårinställd diabetes

• lysbehandling

• Immunsuppression på grund av 
behandling med läkemedel

• Organtransplantation
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Tandvård som led i en 
sjukdomsbehandling (S-tandvård)

Tandvård vid långvarig 
sjukdom och 
funktionsnedsättning ( F-
tandvård)

Nödvändig 
tandvård ( N-
tandvård)

Landstingets/regionens stöd

Tandvården ges 
till hälso- och 
sjukvårdsavgift

• F-tandvård omfattar personer som har stora 
svårigheter att sköta sin munhygien eller att 
genomgå tandvårdsbehandling

• Läkare gör bedömning, även avseende förmågan 
sköta munvård

• Gäller vid psykisk sjukdom och ett antal 

andra diagnoser, men inte vid diabetes

Tandvård vid långvarig sjukdom och funktionshinder
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Psykisk sjukdom

C e n t r u m  fö r  ä l d r e ta n d v å r d

N-tandvård och uppsökande munhälsobedömning

• N-tandvård, nödvändig tandvård

• Beviljas när en person har stora 

behov av personlig omvårdnad 

och/eller saknar sjukdomsinsikt

• Om man har rätt till N-
tandvård så erbjuds man en 
kostnadsfri enkel 
munhälsobedömning i 
bostaden
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• Särskilt boende

• LSS med beslutade insatser

• Anhörig vårdade personer

• Långvarig svårt psykiskt 
funktionshindrade med dagliga 
stödinsatser och/ eller  
avsaknad av sjukdomsinsikt

Det är omvårdnadsbehovet som 
avgör rätten till stöd, inte 
tandvårdsbehovet

Vem

Vem  har rätt till Nödvändig tandvård

Sammanfattning
• STB- läkarintyg på av socialstyrelsen fastställd blankett, SOFS 2012:16  

lämnar pat. till tandläkare, gäller förebyggande vård, administreras av f-kassa

• F-tandvård- vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Läkarintyg på av 
socialstyrelsen fastställd blankett, SOFS 2012:17 skickas till 
tandvårdsenheten

• N-tandvård Nödvändig tandvård -utfärdas av kommun eller 
bedömningstandläkare, funktionshinder och 

sjukdom som medför stort omvårdnadsbehov.
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Inspektion av munhåla 

• Sker som en del av 
bedömningen av 
patients förmåga 
nutriera sig.

• Omfattar läppar, 
tunga, slemhinnor 

och

• TÄNDER

Tack för uppmärksamheten


