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Vælg farveTil patienter og pårørende

Strålebehandlingen af hoved- og halsregionen kan give dig varige skader på tænder og tandkød. Der vil
blive behov for at gå mere til tandlægen end sædvanligt, minimum hver tredje måned.
Hvis du på grund af strålebehandlingen har betydelige og dokumenterede tandproblemer, kan du søge
om et særligt tilskud til tandpleje. Du finder reglerne i sundhedslovens §166, og de er her kort gengivet.
 
Erstatningen for tænder, mistet ved tandudtrækning før strålebehandling. Her har du mulighed for at få
erstattet de udtrukne tænder med en protese (som kan tages ud) eller en bro (som sidder fast).
Behandlingen kan udføres af din egen tandlæge og bliver betalt af hospitalet.
 
Læg mærke til, at det kun er det behandlingsbehov, som tandudtrækningen har skabt, der bliver
dækket. Behandlingen af huller betales ikke af hospitalet.
 
Opsøg din egen tandlæge, så snart du har mulighed for det efter afsluttet strålebehandling, og bed
tandlægen om:
• at foreslå en egnet behandling, for eksempel i form af protese eller bro
• at sende et behandlingsforslag med prisoverslag til regionstandplejen
 
Din tandlæge vil i løbet af et par uger få svar fra hospitalet med godkendelse eller afslag på behandling.
 
Tilskud til forebyggende mundpleje
Du kan få tilskud til forebyggende og almindelig tandbehandling. Hvis du er berettiget til det særlige
tilskud efter lov om tandpleje, vil din egen betaling hos tandlægen til forebyggende tandbehandling
højest kunne blive 2010 kr./år (2020 takst).
Du har ret til tilskuddet, uanset din indkomst og formue.
Du kan ikke få tilskud, hvis dine tænder har været misligholdte. Du kan heller ikke få tilskud til
reparation eller udskiftning af de proteser, som du tidligere har fået betalt gennem ordningen.
Du kan i stedet søge om at få udgiften dækket i kommunen efter Pensionsloven eller Aktivloven: der vil
så blive tale om en vurdering af din og eventuelt din ægtefælles/samlevers økonomiske forhold.
Spørg hospitalets socialrådgiver eller sagsbehandler ved din kommune, hvis du er i tvivl.
 
Ansøgningen
I samarbejde med din tandlæge kan i henvende jer til
Regionstandplejen i Esbjerg, Sundhedshuset Sct. Joseph, Nørregade 63a, 6700 Esbjerg.
 
Klager
Hvis du ønsker at klage over Region Syddanmarks afgørelse på §166, kan du gøre dette ved at rette
direkte henvendelse til www.patientombuddet.dk
Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.
 
 


