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Ersättning för utförd vård 

Debiteringen ska enligt 4 § Tandvårdslagen (1985:125) vara skälig med hänsyn till 

behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt.  

 

Ersättning lämnas endast för sådan behandling som beskrivs i detta regelverk. Om en 

patient begär ytterligare eller annorlunda behandling lämnar regionen inte ersättning 

för denna behandling. Patienten kan inte själv betala mellanskillnaden för dyrare 

behandling eller för dyrare material. 

 

Ersättning lämnas för de åtgärdskoder och med högst de belopp som finns i regionens 

ersättningslista. Innehåll i åtgärdskoderna följer de beskrivningar som finns i TLV:s 

föreskrifter.  Åtgärdskombinationer som inte godkänns inom det statliga 

tandvårdsstödet ersätts inte heller inom Region Sörmlands tandvårdsstöd. TLV:s 

utbytesåtgärder tillämpas inte inom Region Sörmlands tandvårdsstöd. 

 

Nödvändig tandvård inom allmäntandvården ersätts med 20 procent påslag på 

Folktandvården Sörmlands priser för flertalet bastandvårdsåtgärder. Ersättningen för 

övrig tandvård följer Folktandvården Sörmlands priser. 

 

Tandvård som utförs utanför Sörmland ersätts enligt den prislista som gäller för 

regionens tandvårdsstöd i det län där tandvården utförs. 

 

Specialistprislista kan tillämpas för åtgärder som utförs av specialist inom området och 

om behandlingen kräver specialistkompetens. 

 

Maximalt två sjukdomsförebyggande (200-åtgärder) eller sjukdomsbehandlande (300-

åtgärder) åtgärder ersätts per dag. 

 

All behandling inom nödvändig tandvård som inte utförs av tandläkare ska 

tidsdebiteras enligt timpriset för tandhygienist. Vid tandvård inom grupp S10, extrem 

tandvårdsrädsla, kan tidsdebitering för hela behandlingen användas som alternativ. 

Övrig behandling kan endast tidsdebiteras efter förhandsbedömning om behandlingen 

är så speciell att en annan tillämplig åtgärdskod saknas.  

 

Uppgifter som ska finnas med på fakturan 

 Vårdgivarens namn, adress och telefonnummer  

 Patientens namn och personnummer 

 Behandlare  

 För respektive åtgärd ska finnas: behandlingsdatum, tandnummer när så är aktuellt, 

åtgärdskod, antal (tid vid tidsdebitering) och belopp 

 Summerat ersättningskrav 

 Besöksavgifter ska framgå och räknas av från ersättningen  

 Om patienten har frikort ska frikortsnummer samt giltighetstid anges  

 

 
 

http://www.landstinget.sormland.se/Tandvard/For-vardgivare/Ersattningslistor/
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Fakturan sänds till: Tandvårdsenheten 

Region Sörmland 

611 88 Nyköping 

 

Faktura som innehåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter skickas tillbaka till 

vårdgivaren för korrigering. 

 
När kan fakturering ske? 

Fakturering ska göras så snart en behandlingsåtgärd är utförd, dock senast tre månader 

efter behandlingsmånaden. Ersättning för vård som utförts för mer än tre månader 

sedan utbetalas inte. 

 

Villkor vid fakturering  

1. Regionen betalar fakturan senast på förfallodagen. Förfallodag är den dag som 

infaller 30 dagar från fakturans ankomstdatum.  

2. Om fakturan returneras på grund av ofullständiga uppgifter infaller förfallodagen 

30 dagar från den dag då fakturan ankommit till regionen med fullständiga 

uppgifter.  

3. Om den dag då betalning ska ske är en arbetsfri dag är nästkommande arbetsdag 

förfallodag. 

4. Vårdgivare har inte rätt att ta ut avgifter för förhandsbedömning, intyg, fakturering 

m.m. Dessa belopp exkluderas från fakturan.  

5. Regionen kan ändra belopp om vårdgivaren fakturerat ett högre belopp än vad som 

finns i gällande ersättningslista. Brev inklusive specifikation på den ersättning som 

kommer att utbetalas skickas till vårdgivaren. 

6. Vid försenad betalning tillämpas räntelagens regler 

 

Vad som sagts ovan gäller dock inte om regionens dröjsmål beror på svensk eller 

utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan 

liknande omständighet. Om sådant hinder för att verkställa betalningen föreligger får 

betalning skjutas upp till dess hindret har upphört. 

 

Materialkostnad 

Standardmaterial ingår i kostnaden för respektive åtgärd. Undantagsvis kan dyrare 

material godkännas om särskilda skäl redovisas i förhands-bedömningen. I de fall 

regionen debiteras en materialkostnad ska kopia på tandteknikerfakturan bifogas.  

 

Utomlänspatienter 

Förhandsbedömningar och fakturor som avser N-, S- och F-tandvård skickas till den 

region där patienten är folkbokförd.  För munhälsobedömning avseende 

utomlänspatienter betalar Regionen Sörmland ersättning till vårdgivaren på samma 

villkor som för patienter bosatta inom länet. 
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Ersättning vid omgörning 

När vissa behandlingar behöver göras om inom en viss tid får vårdgivaren inte 

fakturera regionen eller ta ut patientavgift.  

 

Vid omgörning av protetiska arbeten gäller motsvarande garantiregler som finns i 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter. 

 

I Region Sörmland lämnas ingen ersättning när: 

 en behandling med permanent fyllning måste justeras eller göras om inom ett år  

 en rotbehandling måste göras om inom ett år 

 en antiapnéskena måste justeras eller göras om inom ett år  

 

Om kronterapi behöver utföras istället för en fyllning dras kostnaden för fyllningen av 

på fakturan för kronan. I de fall en rotfylld tand behöver tas bort faktureras inte 

extraktionen. 

 

I samband med en omgörning behöver vårdgivaren ibland utföra andra åtgärder, t.ex. 

akutundersökning, röntgenundersökning, kariesexcaveringar och sensibilitetstester. 

Även dessa åtgärder omfattas av garantin.  

 

Den vårdgivare som utfört den ursprungliga behandlingen får själv stå för kostnaderna 

i samband med omgörningen. Om en annan vårdgivare än den som utförde den 

ursprungliga behandlingen utför omgörningen ska vårdgivarna sinsemellan i förväg 

komma överens om den ekonomiska ersättningen för omgörningen.  

 

När en protetisk behandling behöver göras om inom garantitiden, och den nya 

behandlingen behöver göras mer omfattande än den ursprungliga, kan vårdgivaren 

efter godkännande av regionen fakturera mellanskillnaden. 

 

Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret  

Vårdgivare ska, enligt förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos 

Socialstyrelsen, lämna uppgifter till Socialstyrelsen om personer som fått nödvändig 

tandvård eller tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Uppgifterna ska lämnas via Försäkringskassans elektroniska stöd för statligt 

tandvårdsstöd inom två veckor från det att tandvårdsåtgärden har slutförts. 

 

Vårdgivares upplysningsskyldighet 

En vårdgivare är, enligt 11§ tandvårdsförordningen, skyldig att på begäran av regionen 

i förhandsbedömningsärenden eller för kontroll av debiterade åtgärder samt för 

uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om munhälsobedömning, undersökning 

eller behandling. 
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Kontroller  

Region Sörmland genomför fördjupade fakturagranskningar, slumpvis eller riktat, då 

kopior av journaldokumentation efterfrågas. Syftet är att granska om debiterade 

åtgärder på fakturan överensstämmer med den i journalen dokumenterade vården och 

att vården är odontologiskt motiverad samt följer regelverket för Region Sörmlands 

tandvårdsstöd. 

 

Om den fakturerade vården inte är korrekt dokumenterad eller utförd i enlighet med 

gällande regler utbetalas ingen ersättning för den aktuella räkningen. Ny räkning kan 

skickas in för korrekt dokumenterade åtgärder. Redan utbetald ersättning kan komma 

att krävas tillbaka.  

 

Om Region Sörmland anser att en vårdgivare debiterar oskäliga arvoden kommer 

endast vad som Region Sörmland bedömer skäligt att utbetalas. 

 


