Hjælp til tandbehandling
fra Ydelsescenter Aarhus

Hjælp til tandbehandling fra Ydelsescenter Aarhus
Kommunale tilskud til tandpleje ydes generelt kun til helbredsmæssigt
nødvendig tandbehandling.
Borgerne kan søge om tilskud efter forskellig lovgivning, og der er forskel på,
hvad der kan bevilges. Hvis en patient beder om et overslag på
tandbehandling til kommunen, kan det være fornuftigt at spørge, om
vedkommende modtager overførselsindkomst og i givet fald hvilken (fx
folkepension, førtidspension, kontanthjælp, integrationsydelse,
uddannelseshjælp), så behandlingsoverslaget kan tilpasses derefter.
I denne vejledning gennemgås lovgrundlag og sagsbehandling for
ansøgninger om tilskud til tandpleje.
En grov rettesnor er, at pensionsloven omhandler varig forsørgelse, og
tilskud til behandling gives til permanente løsninger af borgernes
tandproblemer, dog ikke til fast protetik.
Overførselsindkomster efter aktivloven er midlertidige ydelser, hvor
udgangspunktet er, at borgeren skal blive selvforsørgende, hvorfor
tandbehandling skal være nødvendig her og nu, men godt kan have karakter
af en midlertidig løsning.
Ansøgning om tilskud tilgår en sagsbehandler i Ydelsescentret, som i nogle
tilfælde vil anmode om en faglig vurdering hos kommunens
tandlægekonsulent.
Bemærk
Tandlægekonsulenten laver en faglig indstilling; sagsbehandleren træffer
afgørelse under hensyntagen til den lovgivning, der søges efter, borgerens
økonomi og egenbetalingsevne mv.
Det er naturligvis i alle parters interesse at sagsbehandlingen foregår så
hurtigt som muligt. Aarhus Kommune arbejder løbende på at holde den
generelle sagsbehandlingstid nede; borgeren kan bidrage ved at tilvejebringe
oplysninger om bl.a. økonomiske forhold uden forsinkelse, og tandlæger,
tandplejere og tandteknikere sikrer fremdrift ved at belyse ansøgningen så
godt som muligt fra starten, og i øvrigt eftersende oplysninger og materiale,
som måtte rekvireres under sagsbehandlingen, så hurtigt som muligt.
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Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt
pension før januar 2003
Almindeligt helbredstillæg
Helbredstillæg kan ydes til ydelser, hvor der er regionalt tilskud, såfremt
borgeren har et helbredskort. Hvis borger IKKE har et helbredskort, men
hører til ovennævnte gruppe, skal helbredskortet udstedes FØR der kan
opnås tilskud. Der skal søges digitalt om helbredstillæg via www.borger.dk
Udvidet helbredstillæg til ”frie ydelser” - tandproteser
Tilskuddet gives som et engangsbeløb til behandlinger, hvortil der ikke gives
regionalt tilskud (sygesikringstilskud). Der skal søges digitalt om udvidet
helbredstillæg via www.borger.dk ved hvert behandlingsforløb. Behandlingen
må ikke påbegyndes inden der foreligger en bevilling.
Proteser
Der kan, som udgangspunkt, ydes udvidet helbredstillæg til den billigste
(men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese.
Udgifter til faste tandproteser (herunder faste proteser, der er led i
behandlingen med en aftagelig protese) er således ikke selvstændigt
omfattet af de udvidede regler for helbredstillæg, men der ydes
helbredstillæg beregnet i forhold til prisen på den aftagelige tandprotese, der
alternativt ville være nødvendig.
Hvis pensionisten ønsker en fast protese, kan der således udbetales
helbredstillæg, der svarer til dækningen af den type aftagelige protese, som
er vurderet nødvendig.
Aarhus Kommune har overenskomst med en række tandteknikere og
tandlæger, som udfører protesearbejde til en aftalt pris. Denne pris er
grundlaget for beregning af tillægget. Det vil sige, at kommunen ikke yder
udvidet helbredstillæg (tilskud) uden for denne ramme.
Se aarhus.dk - Udvidet helbredstillæg til tandproteser.
Borgeren kan vælge en anden og dyrere tandtekniker/tandlæge, men
tillægget vil blive beregnet ud fra overenskomstens priser. Er behandlingen
billigere, beregnes tillægget ud fra den faktiske udgift.
Personligt tillæg
Pensionisten kan søge om personligt tillæg til den del af udgiften, som ikke
dækkes af helbredstillæget eller af det udvidede helbredstillæg.
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Pensionisten ansøger Pensionsafdelingen, som træffer afgørelse ud fra en
individuel vurdering af ansøgers formue, indtægt og udgifter og udgiftens
størrelse og nødvendighed. Vurdering sker fra gang til gang.

Sagsgange for behandling af ansøgninger om
tandbehandling efter pensionslovgivning
Pensionsafdelingen vurderer, om en ansøgt behandling er nødvendig og
helbredsmæssigt velbegrundet. Ved tvivl konsulteres kommunens
tandlægekonsulent.
Almindelig tandbehandling med regionstilskud skal ikke vurderes af
tandlægekonsulenten, da borgeren har ret til tilskud efter en tilskudsprocent,
der fremgår af pensionistens helbredskort.
Proteser og andre frie ydelser skal som udgangspunkt altid ansøges FØR
behandlingsstart.
Undtaget er akut behandling, herunder reparation af protese, hvor der er tale
om fraktur, der forhindrer funktionel brug af denne.
Tandlægekonsulenten vil fortrinsvis skulle tage stilling til en
protesebehandlings nødvendighed
Ved patientens første protese, dog ikke helprotese eller akryldelprotese
Ved delprotese med støbt stel(Unitor)
Ved nyfremstilling inden for minimum 7 år
Ved duplikering og vanskelighedstillæg efter konkret vurdering
Ved kroner, implantater og matricer
Ved tillægsydelser uden for prisaftale
Til brug for sagsbehandling
Der skal foreligge nyere røntgen af resttandsæt ved ansøgning om
delproteser med støbt stel
Den ansøgte behandlings indikation og prognose skal angives
Alternative forslag til mindre omfattende behandling, som vil kunne
dække patientens funktionelle behov, bedes medsendt fra starten
Hvis aftagelig protetik under ingen omstændigheder ville kunne dække en
borgers funktionelle behov for tanderstatninger, ønskes udførlig
begrundelse, og borgeren må forberedes på at sagsbehandlingen kan
forlænges som følge af supplerende vurdering (second opinion). Se s.8
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Tilskud til tandbehandling efter Aktivlovens § 82 a for
borgere på midlertidig ydelse på kontanthjælpsniveau
m.v.
Man kan få tilskud til sine udgifter til tandbehandling, når man modtager
hjælp efter Aktivloven. Hjælpen må ikke overstige niveauet for
integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Hvem kan få tilskud efter § 82 a?
Borgere der modtager:
Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse
Hjælp efter paragraf 27a som førtidspensionist, der ikke opfylder
optjeningsbetingelserne for fuld førtidspension. Ydelsen må ikke overstige
integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau
Revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, hvis
ydelsen ikke overstiger den ydelse, man ville få i integrationsydelse,
kontanthjælp eller uddannelseshjælp, og man i øvrigt opfylder de
økonomiske betingelser for at få integrationsydelse, kontanthjælp eller
uddannelseshjælp.
Studerende kan ikke få dette tilskud.
For at fremskynde tandbehandlingen, kan borgerens tandlæge/tandtekniker
evt. bede ansøger dokumentere, at han/hun modtager en ydelse, der
berettiger til at få tilskuddet. Det kan være fx være den sidste
udbetalingsmeddelelse.
Så meget kan man få i tilskud
1. Er man mellem 18 år og 24 år: Tilskuddet er på 100 procent af udgiften, når
man selv har betalt 600 kroner til tandbehandling i samme kalenderår
2. Er man mellem 25 og 30 år og får kontanthjælp, integrationsydelse uden
danskbonus eller uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg eller barselstillæg:
Tilskuddet er på 100 % af udgiften, når man selv har betalt 600 kroner til
tandbehandling i samme kalenderår
3. Er man 25 år eller ældre og ikke omfattet af pkt. 2: Tilskuddet er på 65 % af
udgiften, når man selv har betalt 600 kroner til tandbehandling i samme
kalenderår.
Der ydes ikke tilskud til den del af udgiften, som er dækket via regionstilskud,
sygeforsikringen Danmark eller andre forsikringsordninger.
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Disse former for tandpleje kan man få tilskud til
Behandlingsforløb* under kr. 10.000 (inkl. tilskud fra regionen og evt.
Sygeforsikring Danmark):
Al tandpleje, hvor der eksisterer en tandlægefaglig begrundelse, dvs.
undtaget ren kosmetisk behandling. Tilskud kræver ingen
forhåndsgodkendelse, hvis borgeren selv har afholdt udgifter til
tandbehandling på mindst 600 kr. i kalenderåret (egenbetaling).
Hvis borgeren vil ansøge om hjælp til egenbetaling (efter § 82, se nedenfor),
skal behandlingen dog forhåndsgodkendes af ydelsescentret.
Behandlingsforløb* over kr. 10.000
Tilskud gives til nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet behandling og
kræver forhåndsgodkendelse af ydelsescenteret. Procedurer for
sagsbehandling i disse tilfælde gennemgås sidst i denne vejledning.
* Et behandlingsforløb omfatter al behandling, der ved en diagnostisk
undersøgelse skønnes nødvendig, og kan godt strække sig over flere
behandlings- og kontrolbesøg.
Hvis behandlingsperioden strækker sig over mere end et kalenderår,
fratrækkes egenbetalingen på 600 kr. fra den del af behandlingsudgiften, der
vedrører hvert ny begyndt kalenderår.
En borger kan godt have mere end ét behandlingsforløb inden for samme
kalenderår, hvis der opstår fornyet behov for diagnostik og behandling.
Hvis en sagsbehandler ved behandling af flere ansøgninger fra samme
borger er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et eller to behandlingsforløb,
retter sagsbehandler henvendelse herom til borgerens behandler. Såfremt
der herefter fortsat er tvivl, kan tandlægekonsulenten blive bedt om en faglig
vurdering af dette.
Har man fået bevilling på en forhåndsgodkendt behandling til over 10.000
kroner og man ikke længere er omfattet af målgruppen - man får f.eks.
arbejde eller overgår til SU - gælder bevillingen i 2 måneder efter
bevillingsdatoen. Det vil sige, at behandlingen skal være afsluttet 2 måneder
efter bevillingen er givet.
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Tilskud til tandbehandling efter Aktivlovens § 82.
Borgere der ikke er omfattet af Aktivlovens § 82 a eller
Pensionslovene.
Økonomisk hjælp til tandbehandling kan i princippet søges af alle mellem
18-65 år, dvs. selvforsørgende borgere, modtagere af midlertidige
forsørgelseshjælp som fx arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge,
førtidspensionister tilkendt pension fra januar 2003 og studerende på SU.
Der søges gennem aktivlovens § 82 el. integrationslovens § 36.
Borgere, der kan bevilges hjælp efter § 82a, kan søge om hjælp til
egenbetalingen efter § 82.
Tilskud efter §82 gives efter en konkret individuel vurdering af ansøgers og
evt. ægtefælles økonomiske forhold, herunder om ansøger har mulighed for
at betale en del af udgiften, evt. i form af en holdbar afdragsordning.
Bevilling gives efter følgende principper:
1.  Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og
der kan gives afslag hvis behandlingen kan udsættes, til borgeren er i stand
til selv at afholde udgiften
2.  Udgiften skal ikke kunne dækkes efter anden lovgivning eller fra
Sygesikringen Danmark
3.  Ansøger eller dennes ægtefælle skal ikke selv have økonomisk mulighed
for at betale udgiften
4.  Bortset fra akut uopsættelig behandling, skal borgeren ansøge
ydelsescentret om hjælp før behandlingen påbegyndes.
5.  Behandlingens omfang skal begrænses til henholdende behandlinger
frem for permanente løsninger, fx i form af kroner, broer og lignende.
6.  Der kan opnås hjælp til vedligehold, men kun undtagelsesvist til
forbedringer.
7.  Ansøger må ikke normalt stilles bedre tandbehandlingsmæssigt end
borgere, der selv skal betale.
Dokumentation af behandlingens helbredsmæssige nødvendighed
Ved behandling af ansøgninger skal kommunen påse, at der ikke foretages
behandlinger, som går ud over, hvad der er nødvendigt i hvert enkelt tilfælde.
Kravet om forhåndsgodkendelse gælder dog ikke ved:
1.  Tandbehandling under 10.000 kr., hvis borgeren er omfattet af hjælp efter §
82 a
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2.  Ansøgninger, hvor behandlingen udelukkende omfatter cariesbehandling.
3.  Akut nødvendig behandling:
Fjernelse af smertevoldende tænder/tandfragmenter
Akut oplukning af smertevoldende, bevaringsværdige tænder
Incision af abscesser
Midlertidig overdækning af frakturerede, smertevoldende tænder
Reparation af protese hvor der er tale om fraktur, der forhindrer funktionel
brug af denne
Ved ansøgning om tilskud til behandlinger efter §82 og efter §82 a over
10.000 kr., vil ydelsescentret som oftest bede tandlægekonsulenten om en
faglig vurdering.
Kravet om, at behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssig
velbegrundet, vil som hovedregel være opfyldt, hvis behandlingen er lægeligt
dokumenteret.
Det vil således lette sagsbehandlingen betydeligt, hvis der med ansøgning/
overslag altid fremsendes materiale i form af:
1.  Kopi af journal med tanddiagram
2.  Relevante røntgenbilleder
3.  Stillingtagen til alternativt behandlingsforslag; altså om en anden, billigere
og ikke nødvendigvis permanent løsning kan dække behandlingsbehovet.
Hvis det fremsendte overslag ikke i sin helhed er et udtryk for en tandlægelig
vurdering af behandlingens helbredsmæssige nødvendighed, men helt eller
delvist er kosmetisk betinget og/eller et udtryk for patientens eget ønske,
bedes dette fremgå af ansøgningen.
Uenighed mellem tandlæge og tandlægekonsulent
Kommunikation mellem tandlægekonsulent og behandler foregår direkte altså ikke via ydelsescentret.
Hvis tandlægekonsulenten foreslår et mindre omfattende alternativ til det
fremsendte overslag, konfereres alternativet med borgerens tandlæge. Ved
denne dialog vil der i de fleste tilfælde kunne opnås enighed om
behandlingsniveauet i henhold til patientens helbredsmæssigt nødvendige
behov, den faglige evidens, best practice og den aktuelle lovgivning, der
søges efter.
Hvis der ikke kan opnås enighed om det mindst omfattende, fagligt
forsvarlige alternativ, fx hvis behandler anfører, at dette i det konkrete
patienttilfælde er kontraindiceret, kan ydelsescenteret indhente og bekoste
en second opinion.
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Relevante afdelinger i ydelsescentret
Ansøgning
Vi behandler ansøgninger om enkeltydelser, hvis du ikke har en aktuel sag i
Kontanthjælpsafdelingen eller i Pensionsafdelingen.
Træffetid på telefon: mandag - fredag kl. 9-14 på 89 40 14 00.
Træffetid for personlig betjening: mandag - fredag kl. 9-14, torsdag til kl. 17.
Kontanthjælp
Vi behandler ansøgninger om enkeltydelser, hvis man allerede har en aktuel
sag i afdelingen.
Træffetid på telefon: mandag - fredag kl. 9-14 på 89 40 20 00.
Træffetid for personlig betjening: mandag - fredag kl. 9-14, torsdag til kl.17.
Pension
Vi behandler ansøgninger om helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og
personlige tillæg/enkeltydelser til folke- og førtidspensionister.
Træffetid på telefon: mandag-fredag kl. 9-14 på 89 40 20 00.
Træffetid for personlig betjening: mandag-fredag kl. 9-14, torsdag til kl.17.
Der kan til alle afdelinger skrives via digitalpost – links ned i de enkelte
afdelinger kan findes på www.aarhus.dk

Afregning
Fakturaer fremsendes digitalt til Ydelsescentret på disse EAN numre:
Kontanthjælp:  5798005775447
Pension:           5798005775454
Ansøgning:      5798005775423
Ved brug af Virk.dk anvendes fakturaskabelon.
Fakturaer anvises senest 30 dage efter fakturadato.

Fradrag for evt. tilskud fra Sygesikringen Danmark
Hjælp til ansøger ydes til dennes udgift efter fradrag af regionalt tilskud og
evt. tilskud fra privattegnet sygeforsikring – f.eks. Sygesikringen Danmark.
Når ansøger, tandlæge eller tandtekniker har oplyst størrelsen af evt. tilskud
fra Sygesikringen Danmark til ydelsescentret, vil ydelsescentret anvise det
bevilgede beløb til ansøger eller direkte til Tandlæge/Tandtekniker.
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Ydelsescenter Aarhus
Beskæftigelsesforvaltningen
Værkmestergade 15 B
8100 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Åbningstider
Mandag - fredag kl. 9-14
Torsdag til kl.17
Telefontider
Mandag - fredag kl. 9-14
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