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Socialförvaltningen ∙ Hässleholms kommun

Om du behöver hjälp med tandvård eller glasögon, eller om du vill veta mer, kontakta din handläggare via telefon, mail
eller sms.

Hur går det till - glasögon?
Kontakta först din handläggare om du vill
ansöka om glasögon. Handläggaren utfärdar en blankett för kostnadsförslag som du
tar med dig till optikern. Socialförvaltningen bekostar en synundersökning. När optikern har gjort en synundersökning och
konstaterat vilken styrka som behövs på
dina glas skriver optikern ner kostnaden
för glasen i kostnadsförslaget.
Det är viktigt att du väljer en båge till glasen. Socialförvaltningen bekostar i normalfallet en båge ur lågprissoritmentet som
optikern erbjuder. Tänk på att socialförvaltningen i normalfallet inte godkänner
extra kostnader som t.ex. antireflexbehandling eller antirepbehandling. Vi godkänner

inte heller kostnad för linser.
När kostnadsförslaget är klart skickas det
till handläggaren på socialförvaltningen
som gör en bedömning av kostnadsförslaget och din rätt till bistånd.
Om du har rätt till bistånd för glasögon
kommer handläggaren att meddela dig och
du tar med dig beslutet till optikern. Oftast
skickar optikern fakturan direkt till socialförvaltningen. Om du vill har du möjlighet
att lägga till pengar själv för att bekosta
t.ex. en behandling av glaset eller en dyrare
båge.

För ytterligare information kontakta:
Socialförvaltningen
Din handläggare
namn.efternamn@hassleholm.se
Tel 0451-26 87 00
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Socialförvaltningen

Behov av glasögon eller tandvård
Långvarigt försörjningsstödsberoende

Socialförvaltningen ∙ Hässleholms kommun

Biståndsberoende och livsföring i övrigt
Att vara beroende av bistånd
handlar om att inte få dina egna
inkomster att räcka till allt som du
behöver. Vissa utgifter kommer
mer sällan än andra. Sådana utgifter kan vara behov av glasögon
eller mer omfattande tandvård.
Både bistånd för glasögon och bistånd för
tandvård omfattas av begreppet livsföring
i övrigt. I normalfallet tas beslut om dessa
kostnader enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Bistånd till denna typ av kostnader
(glasögon och tandvård) lämnas normalt
om du har haft bistånd under en period
av sex månader eller mer.
Bistånd kan också beviljas om det har
uppstått något som inte kunnat förutses.
Om du nyligen har varit självförsörjande
eller om du snart kommer att bli självförsörjande får du ibland nej på din ansökan

Hur går det till - tandvård?

om bistånd till omfattande tandvård eller
glasögon. Detta beror på att du då kan
betala själv.

Kostnad för akut tandvård kan du söka
om i efterhand hos din handläggare. För
att få hjälp med en akut kostnad i efterhand måste du kunna visa kvitto på detta.

Det är viktigt att sköta om sig själv.

Akut tandvård är om du har varit med om
en olycka, bitit sönder en tand, tappat en
lagning eller om något annat har hänt som
gör att du har så ont i tanden/munnen att
du måste uppsöka akut hjälp. Tandläkaren
måste också på något sätt, t.ex. genom
notering på kvittot intyga att det var en
akut kostnad.

Återkommande huvudvärk kan vara ett
tecken på försämrad syn. Om du uppmärksammar att din syn har blivit sämre
eller om du märker att du inte ser lika bra
med dina glasögon är det viktigt att ordna
detta snarast.
En annan viktig del är att ta hand om sina
tänder, t.ex. kan inte barn själva borsta
sina tänder ordentligt innan de är 10-12 år
gamla. Vill du ha mer information om
förebyggande munhälsovård kan du prata
med din tandläkare.

Det är viktigt att veta att socialnämnden
endast godkänner den akuta åtgärden i
efterhand. Det kan betyda att du behöver
gå till tandläkaren mer än 1 gång. Om du
gör en fullständig lagning vid akutbesöket
är det inte säkert att du får bistånd till hela
kostnaden.

Omfattande tandvård.

Omfattande tandvård måste du söka om
hos socialförvaltningen först. Det betyder
att du ska meddela din handläggare att du
har behov av detta. När du bokar tid hos
tandläkaren, tala om att du vill göra en
undersökning som grund för ett skriftligt
kostnadsförslag. Kostnadsförslaget lämnar du sedan till socialförvaltningen som
underlag. Handläggaren tar då hänsyn till
gällande referenspriser för tandvård.
Bistånd för omfattande tandvård kan
beviljas som en månadsvis godkänd utgift
under förutsättning att du har rätt till
bistånd in övrigt. Du har själv ansvar för
att lämna kvitto eller faktura efter varje
behandlingstillfälle. Tänk på att inte påbörja vården innan du har fått ett beslut.
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