TANDVÅRD

Kan jag få hjälp med kostnader för tandvård?

Enligt socialtjänstlagen kan du ansöka om och få ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för
din livsföring. Till det räknas kostnader för tandvård. I regel har du inte rätt till bistånd om du
har pengar på banken eller försäljningsbara tillgångar som exempelvis bil, båt, häst eller
konst.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd för tandvård vid akuta besvär, för årlig undersökning
och omfattande tandvård genom att lämna in ansökan samt underlag gällande tandvården.
Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård ska lämnas in så fort behovet uppstår.

Årlig undersökning/basundersökning
Ska du göra undersökning/basundersökning ansöker du om ekonomiskt bistånd efter att du
varit på undersökning hos tandläkaren. Du ska styrka din ansökan med faktura eller kvitto.

Akut tandvård

Du ansöker om ekonomiskt bistånd till akut tandvård efter att du utfört behandlingen och ska
styrka din ansökan med faktura eller kvitto. När det gäller akuta besvär, ska det på fakturan
eller kvittot framgå att behandlingen var av akut karaktär. Om den akuta tandvården kräver
fortsatt behandling, ska ett kostnadsförslag lämnas in och godkännas av arbetsmarknad- och
vuxenutbildningskontoret innan den slutliga behandlingen genomförs.

Omfattande tandvård

Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd för mer omfattande tandvård. Du ska i sådana
fall:
•

Begära ett kostnadsförslag från tandläkaren. Kostnadsförslaget är giltigt i
6 månader från att det utfärdades.

•

Lämna kostnadsförslag tillsammans med din ansökan om ekonomiskt bistånd till
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.

Efter det fattar en handläggare ett beslut om skälig tandvård inom ramen för socialtjänstlagen
och om ditt kostnadsförslag blir godkänt kan du börja behandlingen hos tandläkaren.
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Hur bedömer vi?

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till behandlingskostnader som överstiger referenspriset med
maximalt 15 %. När du vill ansöka om ekonomiskt bistånd för behandlingskostnaden och får
fakturan från tandläkaren, ska du lämna en kopia på den till arbetsmarknads- och
vuxenutbildningskontoret tillsammans med ansökan om ekonomiskt bistånd. Bistånd till
kostnad för tandvård prövas månadsvis under förutsättning att du har rätt till bistånd i övrigt.
Du har själv ansvar för att lämna in kvitto eller faktura efter varje behandlingstillfälle till din
handläggare så fort som möjligt. Om det tillkommer extra kostnader under pågående
behandling och du vill ansöka om ekonomiskt bistånd, ska du lämna ett nytt kostnadsförslag
för den tandvården. Kostnad för uteblivet besök ersätts inte.
Du ansvarar själv för:
• Lämna in ansökan och faktura i god tid
• Ha kontakt med tandläkaren
• Följa din pågående behandling
• Betala för den kostnad som uppstår

Uppgifter som du ska ta med

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd varje månad kan du lämna in kostnadsförslag gällande
tandvård ihop med din ansökan om ekonomiskt bistånd. Ange då i ansökan att du även
ansöker om bistånd till tandvård. Om det sker någon förändring utifrån kostnadsförslaget,
exempelvis att det tillkommer något, ska det framgå av det nya kostnadsförslaget vad som har
tillkommit.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska följande
handlingar skickas med vid ansökan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inkomstspecifikation för sökande och make/maka/sambo för de senaste
två månaderna.
Hyreskontrakt, hyresspecifikation och kvitto/underlag på betald hyra
Underlag för de utgifter du/ni söker ekonomiskt bistånd till
Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning
Slutskattebesked och deklaration
Kontoutdrag gällande de två senaste månaderna fram till dagens datum
från samtliga bankkonton.
Kontobevis
Ekonomisk översikt från de banker du/ni är kunder i
ID-handling/pass
Uppehållstillstånd/uppehållsrätt från Migrationsverket
Vid arbetslöshet - redovisa din planering med arbetsförmedlingen
Vid sjukdom - aktuellt sjukintyg (medicinskt underlag).
Vid arbete ska anställningsbevis redovisas och om arbetet har upphört
ska arbetsgivarintyg redovisas.

Besöksadress och postadress:
Tegelängsgatan 19 A, 601 81 Norrköping
Telefon: 011-15 00 00 (Kontaktcenter), E-post: arbetsmarknadsochvuxenutbildningskontoret@norrkoping.se
Mer information om öppettider och e-ansökan finns på www.norrkoping.se/ekonomisktbistand
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