Om rätt till värd/tändvärd
– vänligä frägor & svär
F. Har papperslösa rätt till subventionerad tandvård?
S. Ja! Barn och unga har rätt till avgiftsfri tandvård på lika villkor som de som är
folkbokförda fram till den dag då de fyller 18 år.
Är man asylsökande eller papperslös räknas man som vuxen från den dag då man fyller 18
år och skall då börja betala en egenavgift på 50: -/besök och har rätt till tandvård som inte
kan anstå.

F. Har man rätt till tandreglering om man är asylsökande eller papperslös?
S. Tandreglering är alltid en behandling som tar lång tid (ofta flera år) och som kräver
kontinuitet, både vad gäller behandling och mottagning. Därför måste varje enskilt fall
bedömas individuellt.

F. Vad är egenavgiften inom tandvården för asylsökande och papperslösa?
S. Barn och ungdomar har avgiftsfri tandvård till den dag de fyller 18 år. Vuxna asylsökande
och papperslösa har en egenavgift på 50: -/tillfälle.

F. Kan en EU-medborgare få tandvård i Sverige?
S. Ja, ingen får bli nekad tandvård (inte heller familjemedlemmar). Det som kan vara en
skillnad är hur mycket det kostar. En EU-medborgare med försäkringskort eller annan
försäkring betalar på samma sätt som en folkbokförd person. En oförsäkrad EU-medborgare
betalar som en turist, d v s 100 %.

F. Vad skall en oförsäkrad EU-medborgare betala hos tandläkaren?
S. Som alla oförsäkrade, d v s 100 %.

F. Har barn med uppgivenhetssyndrom rätt till uppsökande tandvård?
S. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer skall barnet/familjen ha regelbundet stöd av
tandvårdspersonal.

F. Har asylsökande och papperslösa barn rätt till tandvård på lika villkor som
folkbokförda barn?
S. Ja, de skall behandlas och kallas på samma sätt som folkbokförda barn. Det som skiljer är
att det kan vara andra förutsättningar gällande tandreglering som måste bedömas i varje
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enskilt fall på helt individuella grunder. Dessutom räknas asylsökande och papperslösa barn
som vuxna från den dag då de fyller 18 år och måste då betala en egenavgift.

F. Har asylsökande och papperslösa rätt till mer än akut vård/tandvård?
S. Ja, det handlar om att vård som skall genomföras ges enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet och att samma prioriteringsgrunder gäller som för alla andra. Patientens
vårdbehov skall avgöras av den ansvarige behandlaren och innehåller förebyggande insatser,
permanenta lösningar och uppföljning.

F. När räknas man som vuxen inom tandvården?
S. Alla landsting har skyldighet att erbjuda avgiftsfri tandvård till folkbokförda barn och
ungdomar till 1 januari det år då du fyller 20 år, det gäller i Stockholms läns landsting.
Däremot är det tillåtet för landstingen att erbjuda en längre avgiftsfri tandvård för barn och
unga och det har inneburit att det är stora skillnader över landet.
T ex har barn och unga avgiftsfri tandvård till 1 januari det år du fyller 25 år i Västra Götaland
och till 1 januari det år då du fyller 22 i Region Gävleborg.

F. Har asylsökande och papperslösa rätt till tandvård med öppenvårdsavgift?
S. Nej.
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