Frisktandvård
För dig som vill ha en fräsch mun och friska tänder livet ut

rd?
N y fi ken på Frisktandvå
Med Frisktandvård slipper du tänka på
oväntade utgifter för tandvård. Vad din
månadskostnad blir avgörs utifrån en
bedömning av din nuvarande tandhälsa.
Du går på regelbundna kontroller
och får den tandvård som du
behöver till ett fast pris .
De flesta vanliga behandlingar
ingår, inklusive akuta besök!
Ett utmärkt sätt att bibehålla en god
tandhälsa livet ut.

Frisktandvårdsavtalet täcker det
mesta inom tandvård
Avtalet ger dig:
• Regelbundna besök utifrån dina behov samt ett
individuellt egenvårdsrådsprogram.
• Om du behöver akuttandvård så täcker Frisktandvårdsavtalet dina kostnader, oavsett var i Sverige
du befinner dig.
• Koll på kostnader; du vet vad din tandvård kostar
och slipper oroa dig för oförutsedda utgifter.
• En enkel vardag. Vi kallar dig när det är dags och du
kan betala med autogiro. Via e-tjänster på 1177.se kan
du läsa avtalet, ändra betalsätt, kontonummer och
kontaktuppgifter.
• Avtalet gäller i tre år innan det är dags för en ny
utvärdering.

Är du intresserad av att teckna avtal
om Frisktandvård?
Fråga gärna om Frisktandvårdsavtal vid ditt nästa
besök hos Folktandvården. Du behöver vara
färdigbehandlad för att kunna teckna avtal.
Hur mycket du betalar bestäms efter en
undersökning då vi gör en bedömning
av din tandhälsa. Du blir placerad i
en så kallad avgiftsklass med olika
prisnivåer. Ju friskare din mun är
desto mindre betalar du.

Du behöver inte betala allt själv
Alla vuxna får ett tandvårdsbidrag genom det statliga
tandvårdsstödet. Det kallas för Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och kan användas som en delbetalning
av ditt Frisktandvårdsavtal. Men du behöver inte själv
ansöka om bidraget, vi hjälper dig att nyttja det.

Bidragsnivåerna för ATB är:
24-29 år 		
600 kr/år
30-64 år 		
300 kr/år
65 år + 		
600 kr/år

Det här ingår inte:
•
Tandreglering, kosmetisk tandvård som
tandblekning och skalfasader.
•
Behandling med implantat eller fasta och
avtagbara proteser.
•
Kostnader för tandvård på grund av olycksfall.*
* ett tips är att ha en olycksfallsförsäkring som täcker dina
tandvårdskostnader vid olycksfall.

Fullständig prislista och nationellt avtal finns att
läsa på vår hemsida www.ftvuppsala.se.

På Folktandvården fokuserar vi
på förebyggande tandvård.

Intresserad?
Så här tec kn ar du

Så här tecknar du avtal om tandvård till fast pris:
• Logga in på 1177.se med mobilt bank-ID eller med din
e-legitimation.
• Lägg till din Folktandvårdsklinik som
personligt val, om du inte redan gjort det.
Se rubriken Mottagningar och ”Hitta och lägg till”.
• Välj e-tjänsten Frisktandvårdsportal.
• Läs igenom och tryck ”spara och godkänn avtal”.

Du kan läsa mer om tandvård till fast pris på

www.ftvuppsala.se/frisktandvard

Välkommen
ti ll oss!

