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TILSKUD TIL BETALING AF
TANDPLEJE



Hvem er berettiget til tilskuddet
Det er du, hvis du modtager ydelser efter Aktivloven svarende til niveauet
for  integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Det vil sige, at du modtager:

kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse,
hjælp efter § 27 a som førtidspensionist, der ikke opfylder
optjeningsbetingelserne for fuld førtidspension. Din ydelse må ikke
overstige integrationsydelses eller kontanthjælpsniveau,
revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, hvis
din ydelse ikke overstiger hvad du ville være berettiget til i
integrationsydelse, kontanthjælp- eller uddannelseshjælp, og du
iøvrigt opfylder de økonomiske betingelser for at få integrationsydelse,
kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Så meget kan du få i tilskud
1) er du mellem 18 år og 24 år:
Tilskuddet er på 100  % af udgiften, når du selv har betalt 600 kr. til
tandbehandling i samme kalenderår.

2) er du mellem fra 25 til og med 30 år og får integrationsydelse uden
danskbokus, kontanthjælp eller uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg
eller barselstillæg:
Tilskuddet er på 100  % af udgiften, når du selv har betalt 600 kr. til
tandbehandling i samme kalenderår.

3) er du  25  år eller derover og ikke omfattet af pkt. 2:
Tilskuddet  er på  65 % af udgiften, når du selv har betalt  600 kr. til
tandbehandling i samme kalenderår.

Der ydes ikke tilskud til den del af udgiften, som dækkes via
Sygesikringen Danmark eller andre forsikringsordninger.



Hvilke former for tandpleje kan du få tilskud til
Tilskuddet  omfatter alle former for forebyggende og behandlende
tandpleje.
Det kan fx være forebyggende tandbehandling, almindelig
tandbehandling eller mere omfattende tandbehandling. Der ydes ikke
tilskud til kosmetiske behandlinger.
Hvis  udgiften overstiger 10.000 kr., kræves det, at  behandlingen er både
nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet.

Sådan søger du om tilskuddet

Når du selv har betalt 600 kr. til tandbehandling i det kalenderår, hvori
du søger, og udgiften er under 10.000 kr., skal du ikke have
forhåndsgodkeldelse
Når du søger om tilskud til til en udgift på over 10.000 kr, og når du
søger om hjælp til din egenbetalingsdel på 600 kr. efter  Aktivlovens §
82 skal ydelsescentret godkende behandlingen på forhånd. Du skal
altså søge om tilskuddet før du begynder på behandlingen.
Det fremskynder sagsbehandlingen, hvis du ved behandlinger til over
10.000 kr og ved ansøgning om egenbetalingsdelen, medbringer et
overslag fra din tandlæge.

Ordningen administreres af ydelsescentret.

Ansøgning om hjælp til egenbetalingsdelen
Er du særlig vanskeligt stillet økonomisk, kan du måske få hjælp til din
egenbetalingsdel på de 600 kr. efter Aktivlovens § 82.
Ved bevilling efter § 82 kræves det, at behandlingen er nødvendig og
helbredsmæssig velbegrundet, og at du ikke selv har mulighed for at
betale udgiften. Ydelsescentret foretager en vurdering af dine udgifter og
indtægter.

Læs om ordningen på aarhus.dk. Søg på Tilskud til tandpleje
Læs om ydelsescentrets afdelinger på aarhus.dk. Søg på Ydelsescentrets
afdelinger.
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