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Förhandsbedömning 

Förhandsbedömning ska göras innan tandvård som led i sjukdoms-

behandling påbörjas samt i de fall som beskrivs i avsnitten Nödvändig 

tandvård respektive Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktions- 

nedsättning. 

 

För att ersättning ska lämnas är huvudregeln att landstinget har lämnat 

besked innan behandlingen påbörjas. Förhandsbedömning i efterhand godtas 

i de fall behandlingen av olika skäl inte kunnat anstå eller där det inte varit 

känt att patienten omfattades av landstingets tandvårdsstöd. Tandvårdskort 

eller motsvarande ska gälla för den tid som behandlingen avser.  

 
Syftet med förhandsbedömningen är i huvudsak att pröva om 

 behandlingen omfattas av reglerna för landstingets tandvårdstöd 

 en föreslagen behandling är odontologiskt motiverad och acceptabel 

samt anpassad till patientens hälsotillstånd 

 nödvändiga förbehandlingar finns medtagna i terapiplaneringen 

 en föreslagen behandling har en godtagbar prognos vad gäller förväntad 

funktionstid  

 

Vid tveksam prognos för den planerade behandlingen kan bedömningen 

göras i två steg, där en utvärdering av steg ett görs innan steg två påbörjas.  

 

Patienten ska informeras om att begäran om bedömning av behandlings-

förslag har lämnats till landstinget. Vårdgivaren ska informera patienten om 

landstingets besked samt förklara dess innebörd. 

 

Till hjälp vid bedömningen kan landstinget anlita utomstående odontologisk 

och medicinsk expertis.  

 

Landstinget lämnar i normalfallet besked i bedömningsärende inom en må-

nad från den dag en komplett begäran om bedömning har inkommit. I de fall 

då utomstående odontologisk eller medicinsk konsult anlitas kan längre tid 

krävas. Bedömningen resulterar i ett besked om vilken behandling som ryms 

inom landstingets tandvårdsstöd. 

 

En vårdgivare är på begäran av landstinget skyldig att i ett bedömnings-

ärende eller för kontroll av debiterade åtgärder lämna upplysningar samt 

förete journal och övrigt material som rör undersökning eller behandling av 

en patient. 

 

Vårdgivaren är också skyldig att på begäran av landstinget lämna nödvän-

diga uppgifter för uppföljning och utvärdering. 

 

https://www.landstinget.sormland.se/Sidans_katalog/13572/Nödvändig%20tandvård%202009.pdf
https://www.landstinget.sormland.se/Sidans_katalog/13572/Nödvändig%20tandvård%202009.pdf
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Förhandsbedömning vid flera behandlare 

När vården ska utföras av flera behandlare kan förhandsbedömningen göras 

på något av följande sätt:  

 En gemensam förhandsbedömning med ett behandlingsförslag som 

avser all vård. Av förhandsbedömningen ska framgå vilken vård 

respektive behandlare ska utföra. Den behandlare som sänt in begäran 

om förhandsbedömningen ansvarar för att behandlingsplan och 

kostnadsförslag följs. 

 Alla behandlare som medverkar skickar in varsin förhandsbedömning 

med separata behandlings- och kostnadsförslag. Det ska klart anges 

vilka förhandsbedömningar som hör ihop.  
 

Blankett ”Begäran om förhandsbedömning” 

Begäran om förhandsbedömning ska göras på landstingets blankett.  

 
 

Följande uppgifter ska finnas med: 

 

 Tandvård som led i en sjukdomsbehandling: Här anges respektive 

grupps nummer S1-S15. Nödvändig tandvård respektive F- tandvård 

(långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning): markera med kryss 
 

 Tanduppgifter: Aktuellt status redovisas direkt på blanketten. 
 

 Anamnes, sjukdomsbeskrivning…: Används för anamnes, kompletter-

ande statusuppgifter, förklaringar och i förekommande fall motiv till 

föreslagen behandling, alternativa behandlingar, prognos, fortsatt 

omhändertagande m m.  
 

 Planerad behandling: Samtliga åtgärder man avser använda redovisas 

per tand enligt Försäkringskassans åtgärdskoder. All behandling under 

behandlingsperioden ska redovisas, även åtgärder som redan har utförts 

tas med. 
 

 Övriga åtgärdsnummer och antal: Här redovisas övriga åtgärder – 

inklusive antal - som inte avser någon enskild tand. Vid tidsdebitering 

anges antal besök och tid. 
 

 Medsänt material: Medsänt material markeras. Relevanta röntgenbilder 

ska bifogas alla bedömningar. Vid omfattande behandlingar bör hel-

status och/eller panoramaröntgen bifogas. Dokumentation som styrker 

patientens rätt till tandvård som led i sjukdomsbehandling ska bifogas. 

 

 


