Vejledning til patienter der har fået kemoterapi eller strålebehandling på hoved/hals pga. kræft
Du har mulighed for særligt tilskud til tandbehandling

Du kan søge om at få et særligt økonomisk tilskud til din tandbehandling efter Sundhedslovens § 166,
hvis du har eller har haft kræft og har fået betydelige problemer med tænderne som følge af kræftbehandlingen. Det gælder, hvis du har fået kemoterapi for en kræftsygdom, og/eller du har fået strålebehandling i hoved- eller halsområdet som følge af kræft.

Gå regelmæssigt til tandlæge
Du bør gå regelmæssigt til tandlæge under og efter dit kræftforløb for at nedsætte risikoen for tandskader. Det er vigtigt, at du bliver undersøgt hos din tandlæge, inden kræftbehandlingen går i gang, så din
tandlæge kan vejlede dig i, hvordan du selv kan forebygge skader på tænderne med en sund kost og god
mundhygiejne under din kræftbehandling. Hvis du efter kræftbehandlingen alligevel får skader på tænderne, fungerer undersøgelsen som dokumentation for dette.
Det vil være din tandlæge, der søger om tilskuddet på dine vegne. Tandlægen er tovholder på ansøgningsprocessen for så vidt angår indhentning og fremsendelse af den nødvendige dokumentation til brug
ved ansøgningen.

Hvem kan få tilskud?
Hvis du har fået kemoterapi
Du har mulighed for at få det særlige tilskud til tandbehandling, hvis du kan dokumentere, at du har fået
betydelige tandproblemer på grund af kemoterapi. Du kan altså ikke få tilskuddet, alene fordi du har fået
kemoterapi som led i din kræftbehandling.
Det er kun ganske få, der får betydelige tandproblemer som følge af kemoterapi. Sker det, vil du typisk
få huller i tænderne på grund af mundtørhed.

Hvis du har fået strålebehandling

Du har mulighed for at få det særlige tilskud til tandbehandling, hvis du kan dokumentere, at du har fået
betydelige tandproblemer på grund af strålebehandling af kræftsygdomme i hoved- eller halsområdet. Du
kan altså ikke få tilskuddet, alene fordi du har fået strålebehandling i hoved- eller halsområdet som led i
din kræftbehandling.
Skaderne vil for det meste vise sig ved, at du får flere huller i tænderne på grund af mundtørhed, tænderne bliver skøre, og emaljen knækker af.
Hvis du har tandproblemer af anden grund, fx hvis du får morfin eller morfinlignende præparater, medicin
mod depression, sovemedicin eller anden medicin der kan medføre mundtørhed, kan du ikke få det særlige tilskud til tandbehandling. Du kan heller ikke få tilskud til tandproblemer opstået på baggrund af parodontose.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud til forebyggelse af tandsygdomme og til behandling af tandsygdomme, som er opstået
på grund af kemoterapi eller strålebehandling i hoved- eller halsområdet.
Du skal fortsat selv betale for tandbehandling, der ikke skyldes kemoterapi eller strålebehandling. Du skal
også selv betale for behandling af tandproblemer, som du havde, før du fik kemoterapi og/eller strålebehandling.
Vær opmærksom på, at du først kan få tilskud til tandbehandling, når din ansøgning er godkendt af din
bopælsregion.
Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage et bevillingsbrev, hvor det fremgår, hvilke typer af
behandlinger du kan få tilskud til. Du kan typisk få tilskud til undersøgelser, tandrensninger, fluorpenslinger, røntgenbilleder og behandling af huller i tænderne (fx fyldnings- og rodbehandlinger).

Sådan ansøger du

Du skal udfylde og underskrive dette ansøgningsskema:
Region
Region
Region
Region
Region

Hovedstaden
Sjælland
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark

Når du underskriver ansøgningsskemaet, giver du samtidig tilladelse til, at din bopælsregion må indhente
relevante oplysninger.
Du skal selv afholde udgifter for undersøgelser og eventuelle røntgenbilleder til ansøgningen såfremt
ansøgningen afslås.
Udgifterne vil dette vil dog oftest ligge indenfor din egenandel som du alligevel selv skal afholde hvis
bevilling godkendes
Du skal ikke fremadrettet selv lægge ud for bevilget tandarbejde i den forventning at regionen refunderer
dig dit udlæg. Betalingen af bevilget tandarbejde foregår udelukkende elektronisk mellem tandlægen og
regionen. Du skal selv blot afholde din årlige egenandel til tandlægen samt de ydelser der ikke ydes bevilling til.
Tandlægen skal sende følgende materiale sammen med ansøgningsskemaet som du har dateret og underskrevet.

•

Behandlingsforslag med prisoverslag fra din tandlæge. Det skal fremgå, hvilke behandlinger du har behov for, hvad det vil koste at udføre behandlingerne, og hvordan dine tandproblemer hænger sammen med cancerbehandlingen.

•

Kopi af hele din tandlægejournal inklusiv daterede røntgenbilleder – både før og efter din
cancerbehandling (originale billeder returneres efter brug) og et diagram, der viser din tandstatus.

•

Dokumentation for cancerbehandlingen fra hospitalsafdeling (indhentes af bopælsregionen når underskrift på ansøgningsskemaet til brug ved dette er modtaget). Det kan
være en udtalelse fra hospitalsafdelingen eller en udskrift af din lægejournal fra hospitalet, som
indeholder: Din kræftdiagnose, hvornår du har fået cancerterapien, hvilke præparater, du har fået og de efterfølgende bivirkninger som mundtørhed, beskrevet i dine løbende kontroller.

Efterfølgende større behandlinger (hvis du har fået kemoterapi og/eller strålebehandling)

Hvis du får behov for større tandbehandlinger, som du ikke er blevet godkendt til i bevillingsbrevet, skal
din tandlæge ansøge om at få tilskud til disse, inden du starter behandlingen. Det gælder fx kroner, broer, implantater og proteser, eller særligt dyre tandbehandlinger fx særligt dyre rodbehandlinger. Skaderne skal være opstået på grund af kemoterapi eller strålebehandling.
Ansøgningen skal indeholde:
•
•
•

Kort begrundelse for behandlingen og et specificeret prisoverslag.
Aktuelle røntgenbilleder af de tænder, der ønskes behandlet
Opdateret tandlægejournal.

Hvis du ønsker en dyrere behandling end den, du har fået tilskud til, skal du selv betale forskellen mellem
det bevilgede beløb og den ønskede behandling. Hvis du vælger en dyrere behandling, skal du informere
din bopælsregion om dette, inden du starter behandlingen.

Hvad er sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstiden varierer fra region til region. Spørg din bopælsregion, hvad du kan forvente.

Hvor længe kan du få tilskud?
Hvis du har fået kemoterapi
Du kan kun få det særlige tilskud til tandbehandling, så længe du har betydelige tandproblemer og behov
for en særlig tandplejeindsats på grund af kemoterapien.
Bevillingen gives maksimalt for ét år ad gangen, hvorefter den automatisk ophører. Det skyldes, at tandproblemer på grund af kemoterapi oftest er forbigående.
Når bevillingsperioden ophører, kan du, gennem din tandlæge, søge om forlængelse i yderligere ét år.
For at få forlænget bevillingen skal du fortsat have betydelige tandproblemer på grund af kemoterapien.
Det er sandsynligt at du i den forbindelse vil blive indkaldt til en spytprøve.
Du søger om forlængelse ved, at din tandlæge sender en beskrivelse af dine fortsatte betydelige tandproblemer, hvilke behandlinger du har behov for, og hvad de vil koste.
Hvis du bliver indkaldt til en vurdering, skal du selv sørge for transport og selv betale transportudgifterne.

Hvis du har fået strålebehandling

Hvis du bevilges tilskud, gælder bevillingen livslang fra den dato, hvor din bopælsregion modtager din
ansøgning – den såkaldte "bevillingsdato".
Bevillingsperioden er i udgangspunktet ikke tidsbegrænset.
Hvis du bevilges tilskud, gælder bevillingen for både kemo og strålepatienter fra den dato, hvor din bopælsregion modtager din ansøgning – den såkaldte "bevillingsdato" eller skæringsdato, der også er skæringsdato for hvornår du på ny skal afholde din årlige egenandel, der således ikke følger kalenderåret.

Hvor meget kan du få i tilskud?

I 2019 er der en årlig egenbetaling på 1.975 kr. (egenbetalingen reguleres hvert år pr. 1. januar). Det
betyder, at du selv skal betale de første 1.975 kr. af din tandbehandling. Din bopælsregion betaler den
resterende del af din behandling, hvis din ansøgning bliver godkendt. Når din tandlæge har modtaget en
kopi af dit bevillingsbrev, afregner tandlægen efterfølgende direkte med regionen. Du skal altså ikke selv
lægge ud for de behandlingsudgifter, som din region dækker.
Tilskuddet er uafhængigt af din indkomst og/eller formue.
Du må ikke modtage tilskud fra din kommune til de samme udgifter, som din bopælsregion betaler.
Medlem af Sygeforsikringen ”danmark”?
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, må du ikke få refusion til behandlinger, som din bopælsregion betaler. Har du selv betalt for dele af din tandbehandling (fx egenanbetalingen), kan du få
tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” efter de normale regler.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du sende klagen til Styrelsen for Patientklager senest 4 uger efter,
at du har modtaget afgørelsen.
Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stpk.dk/

Mere information
Sundhedslovens § 166
Retsinformationen
Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje (Sundhedsstyrelsen, 2006)
Patientvejledning om mundtørhed
Netværket for hals- og mundhulekræft ved Kræftens Bekæmpelse

