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Frisktandvård
– lika enkelt som smart

Intresserad av Frisktandvård?
Personalen vid närmaste Folktandvårdsklinik
kan ge dig mer information.

=
=

Region
Västernorrland

Du kan också läsa på lvn.se/tandvard och
folktandvarden.se/frisktandvard

FOLKTANDVÅRDEN

lvn.se/tandvard

Abonnera på

Frisktandvård
Koll på pengar och tänder
Frisktandvård är ett avtal mellan dig och Folktandvården där målet är att vi tillsammans ska jobba för
att hålla din tänder starka och fräscha. Du vet vad
din tandvård kommer att kosta och du kallas regelbundet med påminnelse via SMS till din mobil.
Du kan teckna avtal om Frisktandvård när du lämnar
den avgiftsfria tandvården. Du betalar en fast
avgift och får all tandvård du behöver för att hålla
tänderna friska.

Hur går det till?
När du kommer till oss görs först en undersökning.
Visar undersökningen att du behöver behandling,
så genomförs den. För det betalar du vanligt pris
enligt gällande prislista.
I samband med undersökningen görs också en
riskbedömning som avgör vilken avgift du kommer
att betala för de närmaste tre åren.
Därefter skrivs ett Frisktandvårdsavtal som gäller
tillsvidare. Efter tre år görs en ny bedömning där
hänsyn tas till hur din munhälsa har utvecklats
och priset kan sänkas eller höjas beroende på hur
det har gått.

Det här ingår i Frisktandvårdsavtalet
Avtalet omfattar endast sådan tandvård som
Försäkringskassan ersätter inom områdena:
• Undersökning
• Lagningar
• Rotfyllningar
• Förebyggande vård
• Tandstensskrapning
• Tandutdragning
• Behandling av bettbesvär
Inom dessa områden ingår även specialisttandvård efter
remiss från din tandläkare.
Om du behöver akuttandvård ingår det inom Foltandvården
i hela landet och om du flyttar kan du överföra ditt avtal till
annan Folktandvårdsklinik i Sverige.

Det här ingår inte i avtalet
• Uteblivande/sent återbud
• Estetisk tandvård som blekningar, tandsmycken eller
byte av felfria fyllningar
• Tandreglering/tandställning
• Borttappad bettskena
• Implantat, broar och proteser
• Tandvård utomlands
• Intyg om munförhållanden
• Tandskydd
• Tandvård till följd av arbetsskada eller olycksfall

Uppsägning av avtalet
Avtalet kan sägas upp, både av dig och av Folktandvården.
För detaljerad information om avtalets innehåll – besök
www.lvn.se/tandvard

Välj betalsätt själv
Det är många faktorer som påverkar avgiften. Vid
undersökningen placeras du i en premiegrupp som
avgör vilken årskostnad du får. Du får en faktura på
avgiften men kan även välja att sprida betalningen
över året genom autogiro.
Personalen vid Folktandvårdens kliniker kan
berätta mer.
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