
Tandfonden



Detta krävs för att få ersättning

• Att du är månadsbetalande fullvärdigmedlem i avdelning 15.

• Att du som ny medlem har erlagt minst en betalning till IF Metall.

• Att du kommer in med originalkvitton och specifikation på 
behandlingen. Detta skall ske via brev, EJ via e-post eller annan digital 
media.

• Behandlingen måste vara utförd av tandläkare/tandhygienist i Sverige.

Tandfonden gäller inte dig som är pensionärsmedlem



Detta kan du få ersättning för

• Behandlingar gjorda av tandläkare/tandhygienist i Sverige.

• Till exempel: basundersökningar, borttag av tandsten, lagning av hål, 
röntgenundersökning. 

• Behandlingar som är gjorda efter 2020-01-01.



Detta ersätts EJ

• Betalslippar med ”EJ KVITTO PÅ KÖP” 

• Tandvårdsartiklar som tandborste, tandkräm, fluortabletter, munskölj, 
tandpetare m.m.

• Bettskena, tandställning, tandblekning, tandsmycke m.m.

• Familjemedlems tandvårdskvitton.



Exempel på vad som INTE ersätts.

Betalslippar med        
”EJ KVITTO PÅ KÖP”

Fakturor/kvitton UTAN specifikation

Sammanställning vård är EJ ett kvitto.  

Specificerad kostnadsberäkning är   
EJ ett kvitto.



Frisktandvårdsavtal

För att få ersättning för ditt 
friskvårdsavtal så behöver du skicka in en 
kopia på ditt frisktandvårdsavtal samt ett 
kontoutdrag på gjorda betalningar. 
Utbetalningarna sker två gånger per år. 
Första utbetalningen är för Januari-Juni 
och nästa utbetalning är för Juli-
December. Förutsatt att du har skickat in 
Frisktandvårdsavtalet OCH
kontoutdraget.



Utbetalning

Om du har Swedbank så behöver du inte göra något. Har du konto på 
någon annan bank kan du anmäla detta till Swedbank via: 
www.swedbank.se/kontoregister

Om du inte har anmält ditt konto så kommer du att få en 
utbetalningsavi, då får du gå till ett Swedbankkontor och be om hjälp 
med en överföring. Passa också på att anmäla ditt konto för eventuella 
framtida utbetalningar. 

http://www.swedbank.se/kontoregister


Ansökan Kvittona ska skickas in med ansökan som går att hitta 
här: https://www.ifmetall.se/om-oss/vara-
avdelningar/stockholms-lan/tandfonden/



Frågor & Svar

Kan man få ersättning i förskott?
- Nej, Tandfonden ersätter för utlagda kostnader.

Kan man få ersättning om man bara är med i A-kassan?
- Nej, detta gäller bara medlemmar i fackföreningen IF Metall.

Finns det någon karens för detta?
- Ja. Ifall du har lämnat IF Metall och bara varit med i A-kassan så krävs det dels att du åter blir medlem samt att du är medlem i sex 
månader innan du åter har möjlighet att få ersättning från Tandfonden.

Får man ersättning för familjemedlemmars tandvård?
- Nej, detta gäller bara dig som betalande medlem.

Hur mycket kan jag få i ersättning? 
- Tandfonden ersätter kostnader med 50% upp till maximalt 6000 kronor per år. 
Det vill säga varje medlem kan som mest få 3000 kronor per år tillbaka från fonden.

Vad händer när jag går i pension?
- När du går i pension så avslutas ditt medlemskap i tandfonden och 

du kan inte längre få ersättning från tandfonden. Vi ser gärna att du inte samlar på dig alla dina kvitton 
till slutet av året, att du skickar in dina kvitton till oss 
så snabbt som möjligt efter gjord behandling 



Kvitton skickas/inlämnas till:

IF Metall Stockholms Län
Att: Tandfonden

Box 90202
120 23 Stockholm

Besöksadress:
Glasfibergatan 10

125 45 Älvsjö

Vid frågor: 08-534 816 00 


